
 

2.ÜNİTE Test Soruları 

(Sayfa 28’deki  10 Test Sorusunun cevapları ve Açıklamalı Çözümleri 

187-189.sayfalardadır. Sayfa 36’daki 14 Test Sorusunun doğru 

cevapları ile Açıklamalı çözümleri 189-191.sayfalardadır. Sayfa  42’deki 

12 Test Sorusunun doğru cevapları ile Açıklamalı Çözümleri 191-

193.sayfalardadır) 

2. Ünite: Olasılık nedir?çeşitleri(25), Olay çeşitleri(25), Olasılık Testleri(28, çözümleri 187) , Kareköklü 

Sayılar(30), Kareköklü sayılarla işlemler(32), Kareköklü Sayılar Testi(36), Gerçek sayılar(37), Standart 

Sapma (37) ,2.Ünite Test Soruları(42,çözümleri 191’de)),  

240 sayfalık 8 SBS Matematik kitabını  okuma ücreti olan 1TL’yi aşağıdaki 
yollardan biri ile  elektronik kitabın yazarı Matematik Öğretmeni Kemal 
Türkeli’ye (0536.5118400) gönderiniz. 

1.Yol; PTT’nin(www.ptt.gov.tr)  3000 şubesinden size en yakın olanına giderek 

KEMAL TÜRKELİ’nin  586 3 909 nolu Posta Çeki Hesabına 1TL parayı 

gönderiniz. 

2.YOL; ING BANK AŞ’nin   (http://www.ingbank.com.tr)     İstanbul Bakırköy 
ilçesindeki Atrium Çarşısındaki şubesindeki (Şube kodu; 397)  Kemal Türkeli 
‘nin Hesap No: 765 3 339 nolu hesabına İnternet Bankacılığı Havalesi yolun  ile 
örneğin sanal kart oluşturarak veya Telefon Bankacılığı ile ücretsiz 1TL’yi 
yollıyabilirsiniz. 

3.yol;  FORTİS BANK’ın  (http://www.fortis.com.tr )   İstanbul Bakırköy 
ilçesindeki Atrium Çarşısındaki 115 nolu şubesindeki KEMAL TÜRKELİ’nin 
30000 0380 Nolu Hesabına parayı yatırınız. 

Veya kısaca Iban no; TR15 0007 1001 1530 0000 380 TRL Kemal Türkeli’nin 
Hesabına 1TL’yi İnternet Bankacılığı Havalesi yolu ile Fortisteki hesabına  
ucuza yatırınız. 

Hangi 1TL’yi gönderme yolu  size en  kolay geliyorsa ve hangisi parayı  
gönderme ücreti olarak  sizden en az para  istiyorsa o yolla  İnternet 
Bankacılığı ile 1TL’yi yazar Öğretmen  Kemal Türkeli’ye gönderiniz ve  parayı 
yatırdığınızı kemal_turkeli@yahoo.com’a yazar öğretmene haber veriniz. 

 

 

http://www.fortis.com.tr/
mailto:kemal_turkeli@yahoo.com'a
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OLASILIK ÇEfi‹TLER‹
Osman bir flans oyununda 1 ve 10 (dahil) aras›nda


olan 3 say›y› tahmin etmek istiyor. Osman’›n 3 say›n›n
3’ünü çekilifl yap›lmadan önce onun bir defada do¤ru
tahmin etme olas›l›¤›n› bulal›m.


A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} kümesinden elde
edilebilecek 3’lü alt kümelerin say›s›


C(10, 3) =                      =


=        = 30 . 4 = 120


Osman 120 alt kümeyi (olas› durum) yaz›p 120


tahmin ücreti öderse kazanma flans›          = 1 olacak-


t›r. Ama, Osman’dan baflka 3 say›y› tahmin edenler
ç›karsa ödül do¤ru tahmin edebilenler aras›nda pay-
laflt›r›lacakt›r.


P(3’ünü do¤ru) =          = 0,0083


Bu olas›l›¤a Teorik Olas›l›k ad› verilir.
Bir olas›l›k deneyi sonucunda hesaplanan olas›l›¤a


deneysel olas›l›k ad› verilir. Madeni para ile yap›lan


deneyde paran›n yaz› gelme teorik olas›l›¤› =


olmas›na karfl› yap›lan 100 deneyin 49’unda paran›n
yaz› geldi¤i gözlenmifl olabilir.


             ≠           d›r. 1000 deney yap›ld›¤›nda yaz›


say›s› 493 olabilir. Yani deney say›s› art›r›ld›¤›nda
bulunan olas›l›k sonucu beklenen teorik olas›l›k
de¤erine yak›nlaflacakt›r.


Öznel olas›l›kla kiflilerin kendi düflüncelerine göre
bir olay›n olas›l›¤›n› tahmin etmeleridir. Örne¤in Elif’in
SBS’de baflar›l›  olaca¤›n› annesi % 80 olas›l ›kla
tahmin edebilir. Oysa Matematik ö¤retmeni s›navda
baflar›l› olma olas›l›¤›n› % 91 olarak tahmin edebilir.


‹laç fabrikas›, üretti¤i bir ilac›n ortalama her 100
kifliden 95’ini iyilefltirdi¤ini iddia edebilir.


Elimizdeki bir tafl› avucumuzdan 100 kere yere
b›rak›rsak 100’ünde de yere düflece¤inden serbest


b›rak›lan tafl›n yere düflme olas›l›¤›          = 1 dir.


OLAY ÇEfi‹TLER‹


Bir olay›n oluflmas›, di¤er olay›n olas› durumlar›n›
etkilemiyor sa bu iki olaya ba¤›ms ›z olaylar, e¤er
etkiliyorsa iki A ve B olay›na ba¤›ml› olaylar denir.


Örne¤in bir madeni para ile bir zar ayn› anda
bir likte düfley at›ld›¤›nda paran›n yaz› yüzünün,
düfltü¤ünde üste gelmesi zar›n üst yüzüne gelecek
say›y› etkilemeyecektir . Para ve zar› birlikte atma
deneyinde iki olay birbirinden ba¤›ms›zd›r.


Bir torban›n içinde ayn› büyüklükte 10 bilye olsun.
Bunlar›n 2’si k›rm›z› renkte, 3’ü mavi, gerisi sar› renk-
tedir. Birinci çekiliflte k›rm›z› bilye çekilmek isteniyor.


Bunun ç›kma olas›l›¤›n›n         oldu¤una dikkat ediniz.


‹kinci çekilifli yapacak kifli de k›rm›z› bilye çekmek
istiyor. Bu kifli birinci çekiliflte çekileni (ç›kan) içine
atarak bir bilye çekerse k›rm›z› çekme flans›


         =        geri atmadan çekerse flans›        dir.


                <      oldu¤undan ç›kan k›rm›z› bilyeyi geri-


ye tekrar torbaya atarak bir bilye çekerse k›rm›z›
bilyeyi çekme flans› yükselecektir. Geri koyarak
çekme iflleminde iki çekilifl birbirinden ba¤›ms›zd›r.
Geri koymazsa iki olay ba¤›ml›d›r denir. Ba¤›ml› ve
ba¤›ms›z olaylar›n olma olas›l›klar›n› hesaplay›p
karfl›laflt›ral›m.


Bir torbada renkleri  d›fl›nda ayn› özelliklere sahip
5 beyaz, 4 siyah top bulunmakta olsun.


Torbadan toplar› iki farkl› flekilde çekece¤iz.
1. durum: Fulya birinci topu torbadan çektikten


sonra torbaya geri atarak ikinci topu çekecektir.
E¤er iki çekiliflte de beyaz top çekebilirse Fulya ka-
zanm›fl kabul edilecektir. Çekilen iki topun da beyaz
renkli top olma olas›l›¤›n› bulal›m.


A¤ac›n dallar›ndan yapraklar›na do¤ru görünü-
flüne benziyen a¤aç çizelgeyi olufltural›m.


ÜN‹TE 2 OLASILIK (Probalitiy)
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1. kutuyu ve sonra da onun içinden yanm›fl bir


ampulü çekme olas›l›¤›        .        =          dir.


Yanm›fl ampulü çekmek için birbirinden farkl› iki
yol oldu¤undan bu yollar›n olas›l›k lar›n›n toplam›
istenen olas›l›kt›r.


P =        +       =                 =            d›r.


Do¤ru cevap: C


Sa¤lam ampulün çekilme olas›l›¤›:


        .        +         .         =         +


=                  =            olup


       +        =         = 1 e eflit oldu¤una dikkat


ediniz.


fiekildeki iki  çark döndürüldü¤ünde oklar›n
önünde durdu¤u say›lar›n çarp›m›n›n tek say› olma
olas›l›¤›n› bulal›m. (Okun önünde iki bölgenin s›n›r›n›n
durmad›¤›n› varsayal›m.)
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2. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K


1
2


3
10


3
20


1
2


7
10


1
2


5
7


7
20


5
14


(7) (10)


99
140


41
140


99
140


140
140


1. çark 2. çark


1. çark
2
2
3
3
5
5


2. çark
7
8
7
8
7
8


Say›lar›n çarp›m›
14 tek de¤il
16 tek de¤il
21 tek
24 çift
35 tek
40 tek de¤il


2
6


1
3


2
6


4
6


1. fiekilde gösterilen çarklar 5 ve 3 bölgeye
ayr›lm›fl ve her bölgeye bir rakam yaz›lm›flt›r. Çarklar
h›zland›r›l›p b›rak›ld›¤›nda bir süre sonra duruyorlar.
Çarklar durduruldu¤unda sabit oklar›n gösterdi¤i
bölgedeki iki rakam toplan›yor. Toplam›n çift say›
olma olas›l›¤› kaçt›r?


A) B)   C) D)


2.  Yüzlerinde 1’den 6’ya kadar 6 yüzü
numaraland›r›lm›fl iki zar, ayn› anda yuvarlan›yor.
Olas› durumlarla ilgili verilen olas›l›klardan biri yanl›flt›r.
Yanl›fl önerme hangi seçenektedir?


A) ‹ki yüzünden en az birinin 5 gelmesi olas›l›¤›


P (x , 5) =  


B) ‹ki yüzünün de eflit olmas› olas›l›¤›


P (x , x) =  


C) Üste gelen iki yüzünün toplam›n›n 6 olmas›


olas›l›¤›         d›r.  


D) Üste gelen iki yüzündeki rakamlar›n çarp›m›n›n


12 olmas› olas›l›¤›         dir.


3. Çarka ait her seçenekte
de¤iflik bir durumun olas›l›¤›
verilmifltir. Hangisi yanl›flt›r?
(Not: Çark›n s›n›r çizgis inde
durmad›¤›n› varsay›n›z.)


A) Asal say›da çark›n durma olas›l›¤›         dir.


B) Asal say›da çark›n durma olas›l›¤›n›n durmama


olas›l›¤›na oran›         dir. 


C) 13’ten küçük bir sayma say›s›nda çark›n durma
olas›l›¤› 1’dir. 


D) Çark›n 12 do¤al say›s›n›n bölenlerinden biri


önünde durma olas›l›¤›        dir.


4.  A torbas›nda ayn› büyüklükte 2 beyaz, 3 siyah
top vard›r. B torbas›nda ise 2 beyaz ve 1 siyah top
vard›r. Fulya A torbas›ndan bir top çekiyor ve bu
topu B torbas›na at›yor. Seçeneklerin birinde verilen
önerme yanl›flt›r. Yanl›fl olan hangisidir?


A) Fulya’n›n arka arkaya siyah top çekme olas›l›¤›
        dur.


B) Fulya’n›n arka arkaya birer beyaz top çekme


olas›l›¤›         dur.


C) Fulya’n›n 1.sinden beyaz, 2.sinden siyah top


çekme olas›l›¤›        dur.


D) Fulya’n›n 1.sinden siyah, 2.sinden beyaz top


çekme olas›l›¤›         dir.


5.  B ir torbada, renkleri d›fl›nda ayn› özelliklere
sahip yeflil, k›rm›z› ve sar› renkte toplar vard›r. Bu
torbadan rastgele çekilen bir topun k›rm›z› olma


olas›l›¤›       , yeflil renkte olma olas›l›¤›       dir. Tor-


bada 120 tane top oldu¤una göre, k›rm›z› toplar›n
say›s› sar›lardan kaç tane azd›r?


A) 1 B) 2 C) 17 D) 16


6.  Bir torbada 2 de¤iflik renkte ayn› büyüklükte
bilyeler vard›r. Mavi bilyelerin say›s›, torbadaki bil-


yelerin say›s›n›n      ‘sidir. Mavi d›fl›nda sar› bilyeler


torbada bulunmaktad›r. Torbaya geri at›lmamak üzere
art arda torbadan çekilen iki bilyenin de mavi olma


olas›l›¤›      ‘dür. Bu bilgiye göre torbada toplam kaç


bilye vard›r?
A) 14 B) 16 C) 26 D) 10
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7.  Ö¤rencilere promosyon olarak bir defter ile
bir kalem verilecektir. Defter ve kalem çeflitleri ile
say›lar› tabloda verilmifltir. Defterlerin her biri ay›rt-
edilemeyecek ayn› ambalaja konmufltur. Kalemlerin
her biri de d›flar›dan ay›rtedilemeyecek flekilde amba-
lajlanm›flt›r.


A: Kareli defter   4 adet
B: Çizgili defter   6 adet
C: Çizgisiz defter   8 adet
D: Kurflun kalem   9 adet
E: Tükenmez kalem   7 adet
F: Ucu de¤ifltirilebilen kalem   5 adet
G: K›rm›z› kurflun kalem 11 adet
A) Rastgele seçilen defterlerin çizgili ve kalemin


tükenmez kalem olmas› olas›l›¤›         d›r.


B) Rastgele al›nan defterlerden 1.sinin çizgisiz,
2.sinin kareli ve kalemlerden 1.seçilenin kurflun kalem
2.sininde ucu de¤ifltirilebilir kalem ç›kma olas›l›¤›


          tür.


C) Rastgele al›nan bir defterin kareli veya çizgili
kalemin k›rm›z› renkli kurflun kalem ç›kma olas›l›¤›


         dir.


D) Rastgele al›nan 1. kalemin tükenmez, 2.sinin
ucu de¤ifltirilebilir kalem 3.kurflun kalem ç›kma olas›l›¤›


   tür.


8.  Bir zar ile madeni para ayn› anda rastgele yu-
kar› at›ld›¤›nda zar›n 5, madeni paran›n ise yaz› yüzü
üste gelecek flekilde yere düflme olas›l›¤› kaçt›r?


A) B)   C) D)


9.  2 ile 15 aras›ndaki tam say›lar (2 ile 15 dahil)
al›narak efl büyüklükteki küçük kare fleklindeki karton
ka¤›tlara her biri yaz›l›yor. Sonra tam say›lar› yaz-
d›¤›m›z kartonlar bir torbaya konuluyor. Torbadan
rastgele bir say› yaz›l› karton ka¤›t çekti¤imizde
seçeneklerde verilen teorik olas›l›klardan hangisi
yanl›fl hesaplanm›flt›r?


A) Çekilen say›n›n asal ve 2 ile bölünebilen bir


say› olma olas›l›¤›         tür.


B) Çekilen say›n›n asal veya 2 ile bölünebilen bir


tam say› olma olas›l›¤›        dir.


C) Çekilen say›n›n 2 veya 3 ile bölünebilen bir


say› olma olas›l›¤›         dir.


D) 5’e bölünebilen bir say› olmama olas›l›¤›


tür.


10.  ‹ki zar ayn› anda at›ld›¤›nda her iki yüzde de
ayn› rakam (2, 2) gibi gelme olas›l›¤› hangisidir?


A) B)   C) D)


Aşağıdaki sorularıma cevaplarınız olumlu
mu?


1. Teorik Olasılığı bir örnekle açıklayabilir
ve hesaplayabilirim.


2. Deneysel Olasılığı bir örnekle açıklayabi-
lirim. Teorik olasılıkla ilişkisini açıklayabilirim.


3. Öznel Olasılığı bir örnekle açıklayabilirim.
(Örneğin Matematik Öğretmeninize göre SBS’de
20 Matematik Test  sorusunu doğru cevaplama
olasılığınız %85 gibi Rasyonel bir sayı olabilir
mi?


4. Bağımlı ve bağımsız olayları bir örnekle
açıklayabilirim.


5. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olası-
lıklarını bir örnek soru üzerinde hesaplayabilirim.


Hangisine cevabınız olumsuz ise başa dönüp
eksiğinizi gideriniz.


Engeller beni durduramaz, her bir engel
kararlılığımı daha da güçlendirir.


Leonardo da Vinci


SBS  adaylarına önerim Matematik temel-
lerini kuvvetlendirecek şekilde günlerini  verimli
geçirmeleridir. Matematik sorularının pratik çö-
züm yollarını da araştırınız. Kazananlardan biri
olmanız için bilinçli ısrarlı gayret göstermeniz
gerekir. Pes etmeyin düşünerek ders çalışırsanız
kazanacağınıza inanın. Test sınavlarını ciddiye
alıp çalışınız.


Öğretmeniniz Matematik Öğretmeni Kemal
Türkeli                         www.kemalturkeli.com
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Karekökleri tam say› olan 1, 4 , 9 , 16 , 81 gibi
do¤al say›lara tam kare say› (perfect square) ad›
verilir.


16 < 19 < 25                 <          <  


 4 <           < 5                    4,36 olup 4’ten bü-
yük, 5’ten küçük bir say› oldu¤unu tahmin edebiliriz.


-           < -           < -          oldu¤undan


- 5  < -         < - 4 ;  -            -4,36 say›s› -5’ten


büyük, -4’ten küçük bir irrasyonel say›d›r.


-4,4 < -         < -4,3 yazabiliriz.


Do¤al say›lar›n karesi flekilde çevrelerine çizilen
karelerin alan›na eflittir.


x2 = 25     Karesi 25 cm2 olan karenin bir kenar›n›n
uzunlu¤u 5 cm’dir. Karenin bir kenar uzunlu¤unun
pozitif bir gerçek say› olaca¤›na dikkat ediniz.


25 = (+5) . (+5) = (5)2 = (-5) . (-5) = (-5)2 olmas›na
ra¤men kenar› -5 cm olan kare çizilemeyece¤inden


yaln›z         = 5 al›n›r.


Alan› 121 m2 olan kare fleklindeki bir bahçenin
bir kenar uzunlu¤unun kaç metre olaca¤›n› bulal›m.


11 . 11 = 121 oldu¤undan
a . a = 121       a2 = 121       a =


a =            = 11 cm bulunur.
Tam kare olmayan 55 say›s›n›n karekökünü tah-


min etmek için strateji;


49 < 55 < 64              <         <


7 <         < 8


55 - 49 =  7, 64 - 55 = 9 farklar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda
         say›s› 7’ye daha yak›n oldu¤undan 7,3 ondal›kl›
de¤eri yaklafl›k tahmin edilir.


55’i 7,3’ bölelim.


4,3 <          < 4,4


25 19 16


19 19


19


25


121


112
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1.                                                   iflleminin so-


nucu hangisidir?


A) 1 B)    5   C) 0,5 D) 2


2.                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 1 B) 10-2   C) 1,1 D) 0,9


3.                              = a ise,  a’y› hesaplay›n›z.


A) 1 B) 2   C) 15 D) 30


4.   a =    2,  b =     7,  c =    3   oldu¤una göre


378 in a, b ve c cinsinden de¤eri hangi seçenek-
tedir?


A) abc B) 2abc   C) 3abc D) a    bc


5.                                    . a   iflleminde a yerine


seçeneklerden hangisi yaz›l›rsa, ifllem sonucu bir
tam say› olmaz?


A)    2 B)    10   C)    8 D)   18


6.   5    6,    6    4  ve 9    2 irrasyonel say›lar›n›n
do¤ru s›ral›n›fl› hangisidir?


A) 6    4 > 9    2 > 5    6


B) 9    2 > 6    4 > 5    6


C) 5    6 > 9    2 > 6    4


D) 9    2 > 5    6 > 6    4


7.     (-3)2  --    (-2)2  --  (-3)3 iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 28 B) 32   C) 22 D) -22


8.                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 4 B) 6   C) 8 D) 6,4


9.               = b,   a ve b pozitif birer tam say› ola-
cak flekilde a rakam›n›n alabilece¤i en küçük de¤er
kaçt›r? (a do¤al say›d›r.)


A) 27 B) 7   C) 2 D) 3


10.                               iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 6 B) 20   C) 12 D) 18


11.  20                             = a iflleminin sonucu


olan a gerçek say›s› hangi seçenektedir?


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


12.     11 --      1 +    9   say›s› hangisine eflittir?


A) 1 B) 2   C) 3 D) 9


13.                                              .12 iflleminin


sonucu hangisidir?


A) 1 B) 2   C) 4 D)


14.  ? =                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) B) 


C) D)


147.a


4,4
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İlk çağlarda güçlü olan,
endüstri çağında zengin olan kazanırdı.


Bilgi çağında ise bilgili olan kazanacaktır.
A. Toffler


2
5


13
15


2
5


13
15


Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur.
Cıcero


Okuma h›z›n›z› elinizden geldi¤ince art›rmaya önem
verin. K‹fi‹SEL GEL‹fi‹M (DVD: www.infinityteknoloji.com,
H›zl›  Okuma, Bellek Gelifltirme , Düflünce  Gücü)’den
s›navda ve s›nava haz›rl›k sürecinizde çok yararlana-
caksan›z .
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OLASILIK ÇEfi‹TLER‹
Osman bir flans oyununda 1 ve 10 (dahil) aras›nda


olan 3 say›y› tahmin etmek istiyor. Osman’›n 3 say›n›n
3’ünü çekilifl yap›lmadan önce onun bir defada do¤ru
tahmin etme olas›l›¤›n› bulal›m.


A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} kümesinden elde
edilebilecek 3’lü alt kümelerin say›s›


C(10, 3) =                      =


=        = 30 . 4 = 120


Osman 120 alt kümeyi (olas› durum) yaz›p 120


tahmin ücreti öderse kazanma flans›          = 1 olacak-


t›r. Ama, Osman’dan baflka 3 say›y› tahmin edenler
ç›karsa ödül do¤ru tahmin edebilenler aras›nda pay-
laflt›r›lacakt›r.


P(3’ünü do¤ru) =          = 0,0083


Bu olas›l›¤a Teorik Olas›l›k ad› verilir.
Bir olas›l›k deneyi sonucunda hesaplanan olas›l›¤a


deneysel olas›l›k ad› verilir. Madeni para ile yap›lan


deneyde paran›n yaz› gelme teorik olas›l›¤› =


olmas›na karfl› yap›lan 100 deneyin 49’unda paran›n
yaz› geldi¤i gözlenmifl olabilir.


             ≠           d›r. 1000 deney yap›ld›¤›nda yaz›


say›s› 493 olabilir. Yani deney say›s› art›r›ld›¤›nda
bulunan olas›l›k sonucu beklenen teorik olas›l›k
de¤erine yak›nlaflacakt›r.


Öznel olas›l›kla kiflilerin kendi düflüncelerine göre
bir olay›n olas›l›¤›n› tahmin etmeleridir. Örne¤in Elif’in
SBS’de baflar›l›  olaca¤›n› annesi % 80 olas›l ›kla
tahmin edebilir. Oysa Matematik ö¤retmeni s›navda
baflar›l› olma olas›l›¤›n› % 91 olarak tahmin edebilir.


‹laç fabrikas›, üretti¤i bir ilac›n ortalama her 100
kifliden 95’ini iyilefltirdi¤ini iddia edebilir.


Elimizdeki bir tafl› avucumuzdan 100 kere yere
b›rak›rsak 100’ünde de yere düflece¤inden serbest


b›rak›lan tafl›n yere düflme olas›l›¤›          = 1 dir.


OLAY ÇEfi‹TLER‹


Bir olay›n oluflmas›, di¤er olay›n olas› durumlar›n›
etkilemiyor sa bu iki olaya ba¤›ms ›z olaylar, e¤er
etkiliyorsa iki A ve B olay›na ba¤›ml› olaylar denir.


Örne¤in bir madeni para ile bir zar ayn› anda
bir likte düfley at›ld›¤›nda paran›n yaz› yüzünün,
düfltü¤ünde üste gelmesi zar›n üst yüzüne gelecek
say›y› etkilemeyecektir . Para ve zar› birlikte atma
deneyinde iki olay birbirinden ba¤›ms›zd›r.


Bir torban›n içinde ayn› büyüklükte 10 bilye olsun.
Bunlar›n 2’si k›rm›z› renkte, 3’ü mavi, gerisi sar› renk-
tedir. Birinci çekiliflte k›rm›z› bilye çekilmek isteniyor.


Bunun ç›kma olas›l›¤›n›n         oldu¤una dikkat ediniz.


‹kinci çekilifli yapacak kifli de k›rm›z› bilye çekmek
istiyor. Bu kifli birinci çekiliflte çekileni (ç›kan) içine
atarak bir bilye çekerse k›rm›z› çekme flans›


         =        geri atmadan çekerse flans›        dir.


                <      oldu¤undan ç›kan k›rm›z› bilyeyi geri-


ye tekrar torbaya atarak bir bilye çekerse k›rm›z›
bilyeyi çekme flans› yükselecektir. Geri koyarak
çekme iflleminde iki çekilifl birbirinden ba¤›ms›zd›r.
Geri koymazsa iki olay ba¤›ml›d›r denir. Ba¤›ml› ve
ba¤›ms›z olaylar›n olma olas›l›klar›n› hesaplay›p
karfl›laflt›ral›m.


Bir torbada renkleri  d›fl›nda ayn› özelliklere sahip
5 beyaz, 4 siyah top bulunmakta olsun.


Torbadan toplar› iki farkl› flekilde çekece¤iz.
1. durum: Fulya birinci topu torbadan çektikten


sonra torbaya geri atarak ikinci topu çekecektir.
E¤er iki çekiliflte de beyaz top çekebilirse Fulya ka-
zanm›fl kabul edilecektir. Çekilen iki topun da beyaz
renkli top olma olas›l›¤›n› bulal›m.


A¤ac›n dallar›ndan yapraklar›na do¤ru görünü-
flüne benziyen a¤aç çizelgeyi olufltural›m.


ÜN‹TE 2 OLASILIK (Probalitiy)
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1. kutuyu ve sonra da onun içinden yanm›fl bir


ampulü çekme olas›l›¤›        .        =          dir.


Yanm›fl ampulü çekmek için birbirinden farkl› iki
yol oldu¤undan bu yollar›n olas›l›k lar›n›n toplam›
istenen olas›l›kt›r.


P =        +       =                 =            d›r.


Do¤ru cevap: C


Sa¤lam ampulün çekilme olas›l›¤›:


        .        +         .         =         +


=                  =            olup


       +        =         = 1 e eflit oldu¤una dikkat


ediniz.


fiekildeki iki  çark döndürüldü¤ünde oklar›n
önünde durdu¤u say›lar›n çarp›m›n›n tek say› olma
olas›l›¤›n› bulal›m. (Okun önünde iki bölgenin s›n›r›n›n
durmad›¤›n› varsayal›m.)
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2. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K


1
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7
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1
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5
7


7
20


5
14


(7) (10)


99
140


41
140


99
140


140
140


1. çark 2. çark


1. çark
2
2
3
3
5
5


2. çark
7
8
7
8
7
8


Say›lar›n çarp›m›
14 tek de¤il
16 tek de¤il
21 tek
24 çift
35 tek
40 tek de¤il


2
6


1
3


2
6


4
6


1. fiekilde gösterilen çarklar 5 ve 3 bölgeye
ayr›lm›fl ve her bölgeye bir rakam yaz›lm›flt›r. Çarklar
h›zland›r›l›p b›rak›ld›¤›nda bir süre sonra duruyorlar.
Çarklar durduruldu¤unda sabit oklar›n gösterdi¤i
bölgedeki iki rakam toplan›yor. Toplam›n çift say›
olma olas›l›¤› kaçt›r?


A) B)   C) D)


2.  Yüzlerinde 1’den 6’ya kadar 6 yüzü
numaraland›r›lm›fl iki zar, ayn› anda yuvarlan›yor.
Olas› durumlarla ilgili verilen olas›l›klardan biri yanl›flt›r.
Yanl›fl önerme hangi seçenektedir?


A) ‹ki yüzünden en az birinin 5 gelmesi olas›l›¤›


P (x , 5) =  


B) ‹ki yüzünün de eflit olmas› olas›l›¤›


P (x , x) =  


C) Üste gelen iki yüzünün toplam›n›n 6 olmas›


olas›l›¤›         d›r.  


D) Üste gelen iki yüzündeki rakamlar›n çarp›m›n›n


12 olmas› olas›l›¤›         dir.


3. Çarka ait her seçenekte
de¤iflik bir durumun olas›l›¤›
verilmifltir. Hangisi yanl›flt›r?
(Not: Çark›n s›n›r çizgis inde
durmad›¤›n› varsay›n›z.)


A) Asal say›da çark›n durma olas›l›¤›         dir.


B) Asal say›da çark›n durma olas›l›¤›n›n durmama


olas›l›¤›na oran›         dir. 


C) 13’ten küçük bir sayma say›s›nda çark›n durma
olas›l›¤› 1’dir. 


D) Çark›n 12 do¤al say›s›n›n bölenlerinden biri


önünde durma olas›l›¤›        dir.


4.  A torbas›nda ayn› büyüklükte 2 beyaz, 3 siyah
top vard›r. B torbas›nda ise 2 beyaz ve 1 siyah top
vard›r. Fulya A torbas›ndan bir top çekiyor ve bu
topu B torbas›na at›yor. Seçeneklerin birinde verilen
önerme yanl›flt›r. Yanl›fl olan hangisidir?


A) Fulya’n›n arka arkaya siyah top çekme olas›l›¤›
        dur.


B) Fulya’n›n arka arkaya birer beyaz top çekme


olas›l›¤›         dur.


C) Fulya’n›n 1.sinden beyaz, 2.sinden siyah top


çekme olas›l›¤›        dur.


D) Fulya’n›n 1.sinden siyah, 2.sinden beyaz top


çekme olas›l›¤›         dir.


5.  Bir torbada, renkleri d›fl›nda ayn› özelliklere
sahip yeflil, k›rm›z› ve sar› renkte toplar vard›r. Bu
torbadan rastgele çekilen bir topun k›rm›z› olma


olas›l›¤›       , yeflil renkte olma olas›l›¤›       dir. Tor-


bada 120 tane top oldu¤una göre, k›rm›z› toplar›n
say›s› sar›lardan kaç tane azd›r?


A) 1 B) 2 C) 17 D) 16


6.  Bir torbada 2 de¤iflik renkte ayn› büyüklükte
bilyeler vard›r. Mavi bilyelerin say›s›, torbadaki bil-


yelerin say›s›n›n      ‘sidir. Mavi d›fl›nda sar› bilyeler


torbada bulunmaktad›r. Torbaya geri at›lmamak üzere
art arda torbadan çekilen iki bilyenin de mavi olma


olas›l›¤›      ‘dür. Bu bilgiye göre torbada toplam kaç


bilye vard›r?
A) 14 B) 16 C) 26 D) 10
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7.  Ö¤rencilere promosyon olarak bir defter ile
bir kalem verilecektir. Defter ve kalem çeflitleri ile
say›lar› tabloda verilmifltir. Defterlerin her biri ay›rt-
edilemeyecek ayn› ambalaja konmufltur. Kalemlerin
her biri de d›flar›dan ay›rtedilemeyecek flekilde amba-
lajlanm›flt›r.


A: Kareli defter   4 adet
B: Çizgili defter   6 adet
C: Çizgisiz defter   8 adet
D: Kurflun kalem   9 adet
E: Tükenmez kalem   7 adet
F: Ucu de¤ifltirilebilen kalem   5 adet
G: K›rm›z› kurflun kalem 11 adet
A) Rastgele seçilen defterlerin çizgili ve kalemin


tükenmez kalem olmas› olas›l›¤›         d›r.


B) Rastgele al›nan defterlerden 1.sinin çizgisiz,
2.sinin kareli ve kalemlerden 1.seçilenin kurflun kalem
2.sininde ucu de¤ifltirile bilir kalem ç›kma olas›l›¤›


          tür.


C) Rastgele al›nan bir defterin kareli veya çizgili
kalemin k›rm›z› renkli kurflun kalem ç›kma olas›l›¤›


         dir.


D) Rastgele al›nan 1. kalemin tükenmez, 2.sinin
ucu de¤ifltirilebilir kalem 3.kurflun kalem ç›kma olas›l›¤›


   tür.


8.  Bir zar ile madeni para ayn› anda rastgele yu-
kar› at›ld›¤›nda zar›n 5, madeni paran›n ise yaz› yüzü
üste gelecek flekilde yere düflme olas›l›¤› kaçt›r?


A) B)   C) D)


9.  2 ile 15 aras›ndaki tam say›lar (2 ile 15 dahil)
al›narak efl büyüklükteki küçük kare fleklindeki karton
ka¤›tlara her biri yaz›l›yor. Sonra tam say›lar› yaz-
d›¤›m›z kartonlar bir torbaya konuluyor. Torbadan
rastgel e bir say› yaz› l› karton ka¤›t çekti¤imizde
seçenekler de verilen teorik  olas›l›klar dan hangisi
yanl›fl hesaplanm›flt›r?


A) Çekilen say›n›n asal ve 2 ile bölünebilen bir


say› olma olas›l›¤›         tür.


B) Çekilen say›n›n asal veya 2 ile bölünebilen bir


tam say› olma olas›l›¤›        dir.


C) Çekilen say›n›n 2 veya 3 ile bölünebilen bir


say› olma olas›l›¤›         dir.


D) 5’e bölünebilen bir say› olmama olas›l›¤›


tür.


10.  ‹ki zar ayn› anda at›ld›¤›nda her iki yüzde de
ayn› rakam (2, 2) gibi gelme olas›l›¤› hangisidir?


A) B)   C) D)


Aşağıdaki sorularıma cevaplarınız olumlu
mu?


1. Teorik Olasılığı bir örnekle açıklayabilir
ve hesaplayabilirim.


2. Deneysel Olasılığı bir örnekle açıklayabi-
lirim. Teorik olasılıkla ilişkisini açıklayabilirim.


3. Öznel Olasılığı bir örnekle açıklayabilirim.
(Örneğin Matematik Öğretmeninize göre SBS’de
20 Matematik Test  sorusunu doğru cevaplama
olasılığınız %85 gibi Rasyonel bir sayı olabilir
mi?


4. Bağımlı ve bağımsız olayları bir örnekle
açıklayabilirim.


5. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olası-
lıklarını bir örnek soru üzerinde hesaplayabilirim.


Hangisine cevabınız olumsuz ise başa dönüp
eksiğinizi gideriniz.


Engeller  beni durduramaz, her bir engel
kararlılığımı daha da güçlendirir.


Leonardo da Vinci


SBS  adaylarına önerim Matematik temel-
lerini kuvvetlendirecek şekilde günlerini  verimli
geçirmeleridir. Matematik sorularının pratik çö-
züm yollarını da araştırınız. Kazananlardan biri
olmanız için bilinçli ısrarlı gayret göstermeniz
gerekir. Pes etmeyin düşünerek ders çalışırsanız
kazanacağınıza inanın. Test sınavlarını ciddiye
alıp çalışınız.


Öğretmeniniz Matematik Öğretmeni Kemal
Türkeli                         www.kemalturkeli.com
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Karekökleri tam say› olan 1, 4 , 9 , 16 , 81 gibi
do¤al say›lara tam kare say› (perfect square) ad›
verilir.


16 < 19 < 25                 <          <  


 4 <           < 5                    4,36 olup 4’ten bü-
yük, 5’ten küçük bir say› oldu¤unu tahmin edebiliriz.


-           < -           < -          oldu¤undan


- 5  < -         < - 4 ;  -            -4,36 say›s› -5’ten


büyük, -4’ten küçük bir irrasyonel say›d›r.


-4,4 < -         < -4,3 yazabiliriz.


Do¤al say›lar›n karesi flekilde çevrelerine çizilen
karelerin alan›na eflittir.


x2 = 25     Karesi 25 cm2 olan karenin bir kenar›n›n
uzunlu¤u 5 cm’dir. Karenin bir kenar uzunlu¤unun
pozitif bir gerçek say› olaca¤›na dikkat ediniz.


25 = (+5) . (+5) = (5)2 = (-5) . (-5) = (-5)2 olmas›na
ra¤men kenar› -5 cm olan kare çizilemeyece¤inden


yaln›z         = 5 al›n›r.


Alan› 121 m2 olan kare fleklindeki bir bahçenin
bir kenar uzunlu¤unun kaç metre olaca¤›n› bulal›m.


11 . 11 = 121 oldu¤undan
a . a = 121       a2 = 121       a =


a =            = 11 cm bulunur.
Tam kare olmayan 55 say›s›n›n karekökünü tah-


min etmek için strateji;


49 < 55 < 64              <         <


7 <         < 8


55 - 49 =  7, 64 - 55 = 9 farklar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda
         say›s› 7’ye daha yak›n oldu¤undan 7,3 ondal›kl›
de¤eri yaklafl›k tahmin edilir.


55’i 7,3’ bölelim.


4,3 <          < 4,4


25 19 16


19 19


19


25


121


112
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ÜN‹TE 2 TEST SORULARI


Do¤ru cevaplar›, aç›klamal› çözümleri 189. sayfadad›r.


1.                                                   iflleminin so-


nucu hangisidir?


A) 1 B)    5   C) 0,5 D) 2


2.                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 1 B) 10-2   C) 1,1 D) 0,9


3.                              = a ise,  a’y› hesaplay›n›z.


A) 1 B) 2   C) 15 D) 30


4.   a =    2,  b =     7,  c =    3   oldu¤una göre


378 in a, b ve c cinsinden de¤eri hangi seçenek-
tedir?


A) abc B) 2abc   C) 3abc D) a    bc


5.                                    . a   iflleminde a yerine


seçeneklerden hangisi yaz›l›rsa, ifllem sonucu bir
tam say› olmaz?


A)    2 B)    10   C)    8 D)   18


6.   5    6,    6    4  ve 9    2 irrasyonel say›lar›n›n
do¤ru s›ral›n›fl› hangisidir?


A) 6    4 > 9    2 > 5    6


B) 9    2 > 6    4 > 5    6


C) 5    6 > 9    2 > 6    4


D) 9    2 > 5    6 > 6    4


7.     (-3)2  --    (-2)2  --  (-3)3 iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 28 B) 32   C) 22 D) -22


8.                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 4 B) 6   C) 8 D) 6,4


9.               = b,   a ve b pozitif birer tam say› ola-
cak flekilde a rakam›n›n alabilece¤i en küçük de¤er
kaçt›r? (a do¤al say›d›r.)


A) 27 B) 7   C) 2 D) 3


10.                               iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 6 B) 20   C) 12 D) 18


11.  20                             = a iflleminin sonucu


olan a gerçek say›s› hangi seçenektedir?


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


12.     11 --      1 +    9   say›s› hangisine eflittir?


A) 1 B) 2   C) 3 D) 9


13.                                              .12 iflleminin


sonucu hangisidir?


A) 1 B) 2   C) 4 D)


14.  ? =                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) B) 


C) D)


1
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1
36
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İlk çağlarda güçlü olan,
endüstri çağında zengin olan kazanırdı.


Bilgi çağında ise bilgili olan kazanacaktır.
A. Toffler


2
5


13
15


2
5


13
15


Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur.
Cıcero


Okuma h›z›n›z› elinizden geldi¤ince art›rmaya önem
verin. K‹fi‹SEL GEL‹fi‹M (DVD: www.infinityteknoloji.com,
H›zl›  Okuma, Bellek Gelifltirme , Düflünce  Gücü)’den
s›navda ve s›nava haz›rl›k sürecinizde çok yararlana-
caksan›z .
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12.


fiekildeki alt› nokta, efl karelerin köfleleri üzerinde
bulunmaktad›r. Söz konusu alt› noktadan rastgele
seçilen üç noktas› birlefltirildi¤inde bir üçgen olufltur-
mam›z olas›l›¤› afla¤›dakilerden hangisidir? (Ayn›
do¤ru üzerindeki üç noktan›n bir üçgen oluflturamaya-
ca¤›na dikkat ediniz.)


A) B) 


C) D)


IOAI = 22 + 12 = 4 + 1 = 5


IOAI = IBOI =    5     2,24


Reel say› do¤rultusunda her noktan›n eflleflti¤i
bir gerçek (reel, gerçel) say› vard›r. B noktas›n›n bafl-
lang›ç noktas›na uzakl›¤›     5    2,24 birim olup    5
irrasyonel bir say›d›r. a ve b tamsay› olmak üzere
    5 ’e eflit olan bir rasyonel say› bulunamad›¤›ndan
    5 ’e irrasyonel say› (rasyonel de¤il) ad› verilir.


    5  ≠        , a ∈ Z,    b ≠ 0 ve b ∈ Z dir.


Say› do¤rusu üzerindeki herhangi bir noktan›n


adresi (IBOI =    5, bafllang›ç noktas›na uzakl›¤›) Do-


¤al say› (5 gibi, 5 ∈ N) veya


Negatif tam say› (-3, -3 ∈ Z-) veya Rasyonel (kesir)


say› (      ,        ∈ Q) veya rasyonel say› de¤ilse irras-


yonel say›d›r.


(    5,     5 ∈ Q› = ‹)


Genel bir gerçek (reel) say›,


a + b    c  = 2 + 3    5    8,7 rasyonel ve irrasyo-
nel ( ‹ )  2 farkl› türden say›dan oluflabilir. ‹ki rasyonel
say›n›n toplam›n›n yar›s› da rasyonel bir say› oldu¤un-
dan rasyonel say›lar say› do¤rusunda yo¤undur denir.


Rasyonel say›lar›, ondal›k say› olarak yazmaya
rasyonel say›n›n ondal›k aç›l›m› denir. Oysa    2 gibi
irrasyonel say›lar›n ondal›k aç›l›m› devirli de¤ildir.


     = 0,8333... = 0,83


    2  = 1,414213...


3
2


3
2


5
6


37
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2. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K


A : Verilen % 34’ü = {5, 6, 7 kg’l›k paketler}
Çan e¤risinin A bölgesindedir.
5 ≤ x < 7,646 kg     Paketlerin say›s›n›n % 34’ü


1 standart sapma (2,646) kg aral›¤›ndad›r.
Özetlersek kargo flirketinde bulunan 9 paketin


standart sapmas›n›  bulmak için önce paketlerin
ortalama a¤›rl›¤›n› hesaplad›k. Sonra her paketin
a¤›rl›¤›n›n ortalamadan sapmas›n› bulduk. Daha sonra
sapmalar›n karesini al›p dokuzunu toplad›k (56 kg).
  Buldu¤umuz say›n›n paket say›s›n›n bir eksi¤ine
bölümünün (7) kare kökünü      7 = 2,646 kg hesapla-
d›k. Buldu¤umuz 2,646 kg de¤eri 9 paketin
a¤›rl›klar›n›n ço¤unun (%68) aral›¤›ndad›r.


5 ± 2,646       2,4 < x < 7,65 kg a¤›rl›¤›ndad›r.
Bunlar; {3, 3, 5, 6, 7} olanlard›r.


Bülent ve Ayd›n ö¤retmen 8. s›n›fta okuya n
ö¤renciler inden 7’sini Fen Lisesi kazanmalar› için
haz›rlamaktad›rlar. 100 soruluk SBS ortak deneme
s›nav›nda ö¤rencilerinin netleri flöyledir.Bu iki grubu
baflar›lar› aç›s›ndan karfl›laflt›ral›m.


Bülent ö¤retmenin ö¤rencilerinin netleri;
52, 32, 52, 59, 56, 61, 73
Ayd›n ö¤retmenin ö¤rencilerinin netleri;
30, 15, 53, 42, 95, 75, 75


Önce her veri grubunu küçükten büyü¤e do¤ru
s›ralayal›m:


Bülent ö¤retmenin ö¤rencileri;
32, 52, 52, 56, 59, 61, 73
Ayd›n ö¤retmenin ö¤rencileri;
15, 30, 42, 53, 75, 75, 95


B veri grubunun aç›kl›¤› 73 - 32 = 41
A veri grubunun aç›kl›¤› 95 - 15 = 80


A


2,354 7,646 kg


Verilerin aritmetik ortalamalar›


Aritmetik
ortalama (mean) =


=


m1 = 55      Bülent ö¤retmenin
ö¤rencilerinin netlerinin aritmetik ortalamas›d›r.


Aritmetik
ortalama (mean) =


=


m2 = 55      Ayd›n ö¤retmenin ö¤-
rencilerinin netlerinin aritmetik ortalamas›d›r.


Görülüyor ki iki s›n›ftak i çal›flkan ö¤rencilerin
aritmetik ortalama puanlar› eflittir. fiimdi her grubun
verilerini kullanarak standart sapmalar›n› hesaplayal›m.


Standart sapma =             =    154 = 12,4


Bülent ö¤retmenin çal›flkan ö¤rencilerinin standart
sapmas›d›r.


55 -- 12,4 < x < 55 + 12,4
       42,6 < x < 67,4      Bülent ö¤retmenin ö¤-


rencilerinin % 68’i {52, 52, 56, 59, 61} bu aral›ktad›r.


Ss =                 =     799,7     28,3     Ayd›n ö¤ret-


menin ö¤rencilerinin netlerinin standart sapmas›d›r.


32 + 52 + 52 + 56 + 59 + 61 + 73


7
385


7


15 + 30 + 42 + 53 + 75 + 75 + 95


7
385


7


4798
7 -- 1


1 standart sapma ile 2 standart sapma aras›nda
100 bin aday›n 14 bini (B bölgesi) bulunmaktad›r.


2 standart sapma ile 3 standart sapma aras›nda
ise 100 bin ö¤rencinin 2 bini (% 2) si bulunmaktad›r.
‹stanbul’daki yüksek puanl› Anadolu Liselerini stan-
dart sapmas› 3’ten büyük olan ö¤rencilerin kazanma
flanslar› yüksektir.


Anlaml› olsun diye 20 Matematik test sorusundan
aritmetik ortalama (3’ten) den fazla net ç›karan 34
bin ö¤r enciden puan›  en yük sek olan› n neti 3 + 5
(Standart Sapma olarak varsayd›m, gerçekte bu say›
5,154647 gibi bir say› da olabilir.)


3 (Aritmeti k ortalama)  + 5 (Standart sapma)  = 8 net
olacakt›r. ‹flte aritmetik ortalamadan fazla olan bu 5
net say›s›na standart sapma ad› verilmektedir.


16 ö¤rencinin 20 SBS Matematik Test sorusunda
hesaplanan netlerinden yola ç›karak standart sapma
de¤erini hesaplayal›m. Gerçek s›navda ö¤renci say›s›
990 bin olup aritmetik ortalama ve standart sapmay›
bilgisayar hesaplamaktad›r. Kolay anlafl›ls›n diye 16
ö¤renciyi örnek ald›m.


16 ö¤rencinin Matematik netleri kümesi = {0, 0,
0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 16}


Standart sapmas› bulunacak say›lar›n aritmetik
ortalamas›n› (mean) bulal›m.


m =


=


m = 4      Aritmetik ortad›r.


Standart sapma =


Standart sapman›n nas›l hesapland›¤›n› daha iyi
anlaman›z için bir örnek daha inceleyelim.


Bir kargo flirketindeki paketlerin a¤›rl›klar› (kg)
kümesi = {2, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9}


m =                                                      =


m = 5 kg       9 paketin ortalama a¤›rl›¤›d›r.


Standart sapma =


Standart sapma =               =              =


Standart sapma = 2,646 kg’d›r.


A


m = 4    9,19 = 5


2 + 2 + 3 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9
9


45
9


56
8


56


9 - 1 paket say›s›


56


8
7
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55 - 28,3 < x < 55 + 28,3


26,7 < x < 83,3         Ayd›n ö¤retmenin ö¤renci-
lerinin % 68’i {30, 42, 53, 75, 75} aritmetik ortalaman›n
1 standart sapma komflulu¤undad›r.


B      32,   52,   52,   56,   59,   61,   73


Çeyrekler aç›kl›¤› = üst çeyrek -- alt çeyrek
= 61 -- 52
= 9


A      15,   30,   42,   53,   75,   75,   95


Çeyrekler aç›kl›¤› = üst çeyrek -- alt çeyrek
= 75 -- 30
= 45     Ayd›n ö¤retmenin ö¤-


renci grubunun çeyrekler aç›kl›¤›d›r.


B grubunun yay›lma ölçütleri;
Aç›kl›k = 41,
Çeyrekler aç›kl›¤› = 9’dur.
Standart sapmas› = 11,4


B grubunun merkezi e¤ilim ölçüleri;  Aritmetik
ortalama = 55, Veri grubunda terim say›s› tek (7)
oldu¤undan en ortada bulunan say› (56) ortanca
de¤eridir. Veri grubunda en çok tekrar eden say› 52
olup tepe de¤er (mod) olarak isimlendirilir.


Ayd›n ö¤retmenin grubunun verilerinin say› do¤-
rusunda yay›lma ölçüleri;


Aç›kl›k = 80,
Çeyrekler aç›kl›¤› = 45,
Standart sapmas› = 26,2’dir.


A grubunun merkezi e¤ilim ölçüleri;
Aritmetik ortalama = 55,
Ortanca (medyan, madian) = 53,
Tapa de¤eri (mod) = 75’tir.


KEMAL Türkeli


Tepe de¤er
(mod) 52’dir.


alt uç
de¤er


alt
çeyrek


ortanca üst
çeyrek


üst uç
de¤er


alt uç
de¤er


alt
çeyrek


ortanca üst
çeyrek


üst uç
de¤er


Tepe de¤er
(mod) 75’dir.


fiimdi 7’fler ö¤renciden oluflan Fen Lisesini
kazanmak isteyen iki grubu baflar› aç›s›ndan
karfl›laflt›ral›m. Merkezi e¤ilim ölçülerinden aritmetik
ortalamalar› 55 oldu¤undan gruplar eflit de¤erdedirler
diyebiliriz. Any›ca B grubunun aritmetik ortalamadan
fark puan (56, 59, 61, 73) alan 4 ö¤renci varken A’da
3 (75, 75, 95) ö¤rencinin puan› aritmetik ortalamadan
fazlad›r. Bu nedenle B grubunun daha çok say›da
ö¤rencisini Fen Lisesine yollama flans› vard›r.


B grubunda 1 standart sapman›n sa¤›nda (67,4)
tek puan› 73 olan ö¤renc i vard›r. A grubunda 1
standart sapman› n sa¤›nda (83,3) tek 95 puanl›
ö¤renci vard›r. Yani kazanma flanslar› eflit gibidir.


B grubunun çeyrekler aç›kl›¤› (9) iken 2 x standart
sapma = 2 x 12,4 = 24,8 puan aral›¤›nda ö¤rencilerin
% 68’i bulunur. Gerçekte bu bilgiler böyle 7 ö¤renci
için de¤il de 700 bin ö¤rencinin baflar›lar›n› yorum-
layabilmek için gelifltirilmifltir. A ö¤renci grubununun
standart sapmas › 28,3 > 12,4 (B grubu) büyük
oldu¤undan ö¤rencilerin % 34’ü aritmetik ortalaman›n
sa¤›nda daha büyük puanlar ald›klar›ndan A grubu
B grubundan daha baflar›l›d›r diyebiliriz.


Okul aç›ld›¤›nda yeni gelen Matematik ö¤ret-
menine bir ö¤renci yaz›l›da alabilece¤ i puan› ön-
görebilmek amac›yla ö¤retmenine yaz›l›larda s›n›ftaki
ö¤rencilerden ortancan›n puan›n›, tepe de¤erini (mod)
veya aritmetik ortalaman›n ne oldu¤unu soruyor?
Matematik ö¤retmeni de aç›kl›yor. Aritmetik ortalama
100 puan üzerinden 47,  ortancan›n puan› 44, tek-
rarlayan puan olursa tepe de¤eri (mod) genelde 55
puan› oluyor diyor.


Afla¤›daki TEST sorular›n› verilecek bilgilerden
yararlanarak cevaplay›n›z.


 ‹lkö¤retimde 8. s›n›fta okuyan 15 ö¤renciye
100 test soruluk SBS deneme s›nav› uygulan›yor.


D  --          formulünden ö¤rencilerin netleri afla¤›daki


gibi hesaplan›yor.


A = {32, 30, 34, 28, 36, 36, 41, 43, 40, 45, 50, 53,
67, 60, 80}
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Örnek TEST 1 : Seçeneklerin hangisinde
aç›klanan ifade yanl›flt›r?


A) Veri grubunun aç›kl›¤› (range) 52 dir.
B) Veri grubunda tepe de¤er (mod ) 36 net


puand›r.
C) Veri grubunda ortanca de¤er (medyan) 40’t›r.
D) Veri grubu küçükten büyü¤e do¤ru s›raland›-


¤›nda alt çeyrek 34 net puand›r.


Çözüm 1 : Önce 15 ö¤renc inin netl erinden
oluflan veri grubunu küçükten bü-
yü¤e do¤ru s›rayal›m.


28, 30, 32, 34, 36, 36, 40, 41, 43, 45, 50, 53, 60,
67, 80


Veri grubundaki en büyük de¤er (80) ile en küçük
de¤erin fark› olan aç›kl›k 80 -- 28 = 52’dir.


B     Veri grubunda en çok tekrar eden 36 say›s›na
tepe de¤er (mod) ad› verilir.


C     Veri grubunda ortada bulunan veri 41 olup
ortanca de¤er (medyan, median)’d›r.


Do¤ru cevap C’dir.


Ortanca de¤erin solunda kalan 7 verinin tam
ortas›ndaki 34 alt çeyrektir.


Örnek TEST 2 : Seçeneklerin hangisi daha
önce verilen bilgilere göre
yanl›flt›r?


A) Veri grubunda üst çeyrek 53 net puand›r.
B) Merkezi e¤ilim ölçülerinden aritmetik ortalama


44’tür.
C) Çeyrekler aç›kl›¤› 19’dur.
D) Yay›lma ölçülerinden Standart Sapma 14,2


net puand›r.


Çözüm 2 : Ortanca de¤er (medyan) olan 41’
in sa¤›ndaki 7 verinin tam ortas›n-
daki veri olan 53 net üst çeyrektir.


m =


m =         =  45        Aritmetik ortalama (mean)
Do¤ru cevap B’dir.


C    Çeyrekler aç›kl›¤› = 53 - 34 = 19 net puand›r.


Ss =                 =      216,7  = 14,7     Standart
    sapmad›r.


15 ö¤rencinin % 68’inin (32, 34, 36, 36, 40, 41,
43, 45, 50, 53)


 45 ± 14,7       45 - 14,7 < x < 45 + 14,7
30,3 < x < 59,7 net puanlar› aras›ndad›r.


K
E
M
A
L


T
Ü
R
K
E
L
‹
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5.  (2 + 2    2  ) - (2     2  - 1) = x iflleminin sonucu
olan x say›s› afla¤›daki say› kümelerinden hangisinin
eleman› de¤ildir?


A) Rasyonel say›lar kümesi
B) Tam say›lar kümesi
C) ‹rrasyonel say›lar kümesi
D) Gerçek say›lar kümesi


6.  Onur’un torbas›nda 3 sar›, 5 yeflil renkte bilye
bulunmaktad›r. Seçeneklerden hangisindeki önerme
yanl›flt›r?


A) Onur 1. bilyeyi torbadan çekiyor ama torbaya
geri atmadan 2. bilyeyi çekerse 1.’nin sar› 2.nin yeflil


gelme olas›l›¤›          dir.


B) Onur çekti¤i bilyeyi  torbaya geri at›p 2.yi


çekiyor. 1yi sar›, 2.yi yeflil çekme teorik olas›l›¤›
tür.


C) Onur, çekti¤ini yerine koymadan yeflil renkli


bilyeleri çekme olas›l›¤›         tür.


D) Onur çekti¤i  bilyeyi tekrar torbaya at›yor.


‹kisinin de sar› gelme olas›l›¤›         d›r.


7.  Medeni Berk ‹lkö¤retim Okulu’nda 8 A flu-
besinde 39 ö¤renci bulunmaktad›r. Ayn› gün yap›lan
Matematik ve Türkçe yaz›l›s›nda de¤iflik gerekçelerle
6 ö¤renci kat›lamam›flt›r. Matematik dersinden baflar›l›
olan 26 ö¤renci, 16 ö¤renci de Türkçe’den baflar›l›
olmufltur. Matematik veya Türkçe yaz›l›s›na giren
ö¤renciler aras›ndan her ikisinden baflar›s›z olan
ö¤renci yoktur.


Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) Herhangi bir gün s›n›ftaki 39 ö¤rencisinden


biri ile konufltu¤umuzda bunun hem Matematik hem
Türkçe’den baflar›l› bir ö¤renci olmas› olas›l›¤›
dur.


B) 39 ö¤rencisinden rastgele bir ö¤renci seçil-
di¤inde bunun sadece Matematik yaz›l›s›ndan baflar›l›


olmufl bir ö¤renci olmas› olas›l›¤›         dur.


C) 39 kiflinin oldu¤u bir gün rastgele bir ö¤renci
seçildi¤inde bunun yaln›z Türkçe’den baflar›l› olabilmifl


bir ö¤renci olmas›n›n teorik olas›l›¤›        dur.


Afla¤›daki test sorular›n› verilecek bilgiden
yararlanarak yan›tlay›n›z.


Bir pazar günü bir hayvanat bahçesini ziyaret
eden çocuklar›n yafllar›: 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11,
11, 12, 15, 15, 16, 17’dir.


1.  Seçeneklerin hangis inde aç›klanan ifade
yanl›flt›r?


A) Veri grubunun aç›kl›¤› 11’dir.
B) Veri grubunda tepe de¤er (mod) 11 yafl›ndaki


çocuklard›r.
C) Veri grubunda medyan 10’dur.
D) Veri grubu küçükten büyü¤e s›raland›¤›nda


alt çeyrek 8 yafl›ndad›r.


2.   Veri grubuna göre seçeneklerin hangisinde
aç›klanan ifade yanl›flt›r?


A) Veri grubunda üst çeyrek 15 yaflt›r.
B) Merkezi e¤ilim ölçülerinden aritmetik ortalama


12 yaflt›r.
C) Çeyrekler aç›kl›¤› 7 yaflt›r.
D) Yay›lma ölçülerinden Standart sapma 3,4


yaflt›r.


3.   {3, 4, 6, 8, 9} say›lar›n›n standart sapmas›n›n
karesi (variance) hangisidir?


A) 26 B) 5   C) 6,5 D) 6


4.   8. s›n›fta okuyan 11 ö¤renciye 100 soruluk
SBS deneme s›nav› uygulanm›fl ve biri ad›n› yazmay›
unuttu¤u için 10’unun netlerinin aritmetik ortalamas›
60 net olarak hesaplanm›flt›r. Sonradan ad›n› yazmay›
unutan Fulya baflvurarak puan›n› 71 olarak optik
okuyucuda hesaplatm›flt›r.


11 kiflilik s›n›f›n matematik netlerinin aritmetik
ortalamas› kaçt›r?


A) 64 B) 63   C) 62 D) 61


15
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SBS ile kazanabilece¤iniz ‹stanbul  Befliktafl
Kabatafl Anadolu Lisesi’ni (1908-2008) tan›tan
k›sa bilgi;


Ç›ra¤an  Caddesi No: 40
ORTAKÖY Befliktafl / ‹STANBUL
Tel : 0212 260 48 70 – 71
e-Posta : kabatasel@yahoo.com
www.kabataserkeklisesi.k12.tr


2008’de ‹stanbul KABATAfi Erkek Lisesini ka-
zanabilen 176. sonuncu ö¤rencisinin puan› 487,832,
Türkiye s›ras› 2450, ‹l Baflar› s›ras› 526 ve neti 96,7
oldu. 2008  ÖSS’de mezun 174 ö¤rencisinin en iyi
%10’u 30 Matematik-2   Test sorusunun en az 29,1
netini do¤ru cevaplad›. En iyi %10’ luk grup en çok
300 olabilen Say›sal-2 puan türünde en az 293,1
veya üstü puan ç›kard›. 100. y›l›n› geçen y›l kutlad›.
1942 y›l›nda Ortaokul k›sm› kapat›ld›¤› için yaln›z Lise
k›sm›  mezun vermektedir. Ö¤retim süresi 5 YIL
(Haz›rl›k  + 4 Y›l)’d›r. K›z + Erkek ö¤renci almaktad›r.
Yat›l› Ö¤renciler için Okulla ayn› alan içinde 75 K›z
ve 150 Erkek  Ö¤rencilik Pansiyonlar vard›r.


KABATAfi ERKEK L‹SES‹'nde Birinci  YABANCI
D‹L  ‹NG‹L‹ZCE, ‹kinci  Yabanc›  Dil ALMANCA veya
FRANSIZCA’d›r.


2. Ünite Test Sorular› SBS 8 MATEMAT‹K


D) 39 kifli s›n›ftayken rastgele bir ö¤renci seçil-
di¤inde bunun Matematik veya Türkçe yaz›l›s›nda


baflar›l› olmufl bir ö¤renci olmas› olas›l›¤›        tür.


8.  Bir markete gelen müflteriler 14, 12, 5, 7, 7,
8, 8, 9, 8, 10, 11 TL’lik al›fl verifl yap›yorlar.


Seçeneklerde verilen hangi önerme yanl›flt›r?
A) Al›fl verifl yapanlar›n aritmetik ortalamas›, 9


TL’dir.
B) Veri grubunun standart sapmas›    6,1  2,5’tir.
C) Veri grubunun çeyrekler aç›kl›¤› 4 TL’dir.
D) Aritmatik ortalama 9 TL, ortanca (medyan) 8


TL, tepe de¤eri (mod) 8 TL merkezi e¤ilim ölçütlerin-
dendir.


9.  (    5 +   2 ) . x = 3 eflitli¤ini (aç›k önermesini)
do¤ru yapan x gerçek say›s› hangi seçenektedir?


A)     5 --    2
B)     5 -- 2     2
C) 2    5 --    2
D) (    5 +    2 )-1


10.


Seçeneklerdeki ABCD dikdörtgeninin uzun kenar
uzunlu¤u k›sa kenar uzunlu¤unun 3 kat›d›r. ABCD
dökdörtgeninin çevresi 40    2 cm ise alan› kaç cm2


dir?
A) 96 cm2


B) 150 cm2


C) 75    2 cm2


D) 300 cm2


11.   2   27 + 3    3 - (   27 + 2    3) iflleminin so-
nucuna eflit olmayan seçenek hangisidir?


A) 4    3 B)    48
C) 2   12 D) 3    3


11
13


D


A


C


B


b


a


IOHI = 2


IHAI = 1


H


IOAI2 = IOHI2 + IHAI2    Pisagor ba¤›nt›s›


%50


A


x : Ö¤rencinin net say›s›     {4, 6, 7, 8}


S
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Bunları öğrendiniz mi?
1. Standart sapmanın ne anlama geldiğini şöyle


açıklayabilir im.” 20 soruluk SBS Mate matik  Test
sınavında adayların aritmetik ortalaması 9 net ve standart
sapması 3 net  ise adayların her 100’ünün (gerçek sınavda
bunu 100 bin de düşünebiliriz) 68’inin


9 - 3 ≤ x ≤ 9 + 3       6 ≤ x ≤ 12 = [6, 12] net
aralığında net cevabı olduğunu söyleyebilirim. Veya her
100 öğrencinin 68’i aritmetik ortalamadan 3 uzaklığa
yayılmışlardır. Dikkat ederseniz %34’ünün neti


9 ≤ x ≤ 12 = [9, 12] aralığına yayılmıştı r diye
açıklayabilirim.”


2. Standart sapmayı, aritmetik ortalamayı bir veri
grubuna uygulayarak hesaplayabilirim?


Bunları öğrenmedinizse dönüp tekrar çalışın.
Bilginin efendisi olmak için


çalışmanın uşağı olmak şarttır.
Balzac


A B


D C


E F


19
20


4
5


9
10


17
20
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OLASILIK ÇEfi‹TLER‹
Osman bir flans oyununda 1 ve 10 (dahil) aras›nda


olan 3 say›y› tahmin etmek istiyor. Osman’›n 3 say›n›n
3’ünü çekilifl yap›lmadan önce onun bir defada do¤ru
tahmin etme olas›l›¤›n› bulal›m.


A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} kümesinden elde
edilebilecek 3’lü alt kümelerin say›s›


C(10, 3) =                      =


=        = 30 . 4 = 120


Osman 120 alt kümeyi (olas› durum) yaz›p 120


tahmin ücreti öderse kazanma flans›          = 1 olacak-


t›r. Ama, Osman’dan baflka 3 say›y› tahmin edenler
ç›karsa ödül do¤ru tahmin edebilenler aras›nda pay-
laflt›r›lacakt›r.


P(3’ünü do¤ru) =          = 0,0083


Bu olas›l›¤a Teorik Olas›l›k ad› verilir.
Bir olas›l›k deneyi sonucunda hesaplanan olas›l›¤a


deneysel olas›l›k ad› verilir. Madeni para ile yap›lan


deneyde paran›n yaz› gelme teorik olas›l›¤› =


olmas›na karfl› yap›lan 100 deneyin 49’unda paran›n
yaz› geldi¤i gözlenmifl olabilir.


             ≠           d›r. 1000 deney yap›ld›¤›nda yaz›


say›s› 493 olabilir. Yani deney say›s› art›r›ld›¤›nda
bulunan olas›l›k sonucu beklenen teorik olas›l›k
de¤erine yak›nlaflacakt›r.


Öznel olas›l›kla kiflilerin kendi düflüncelerine göre
bir olay›n olas›l›¤›n› tahmin etmeleridir. Örne¤in Elif’in
SBS’de baflar›l›  olaca¤›n› annesi % 80 olas›l ›kla
tahmin edebilir. Oysa Matematik ö¤retmeni s›navda
baflar›l› olma olas›l›¤›n› % 91 olarak tahmin edebilir.


‹laç fabrikas›, üretti¤i bir ilac›n ortalama her 100
kifliden 95’ini iyilefltirdi¤ini iddia edebilir.


Elimizdeki bir tafl› avucumuzdan 100 kere yere
b›rak›rsak 100’ünde de yere düflece¤inden serbest


b›rak›lan tafl›n yere düflme olas›l›¤›          = 1 dir.


OLAY ÇEfi‹TLER‹


Bir olay›n oluflmas›, di¤er olay›n olas› durumlar›n›
etkilemiyor sa bu iki olaya ba¤›ms ›z olaylar, e¤er
etkiliyorsa iki A ve B olay›na ba¤›ml› olaylar denir.


Örne¤in bir madeni para ile bir zar ayn› anda
bir likte düfley at›ld›¤›nda paran›n yaz› yüzünün,
düfltü¤ünde üste gelmesi zar›n üst yüzüne gelecek
say›y› etkilemeyecektir . Para ve zar› birlikte atma
deneyinde iki olay birbirinden ba¤›ms›zd›r.


Bir torban›n içinde ayn› büyüklükte 10 bilye olsun.
Bunlar›n 2’si k›rm›z› renkte, 3’ü mavi, gerisi sar› renk-
tedir. Birinci çekiliflte k›rm›z› bilye çekilmek isteniyor.


Bunun ç›kma olas›l›¤›n›n         oldu¤una dikkat ediniz.


‹kinci çekilifli yapacak kifli de k›rm›z› bilye çekmek
istiyor. Bu kifli birinci çekiliflte çekileni (ç›kan) içine
atarak bir bilye çekerse k›rm›z› çekme flans›


         =        geri atmadan çekerse flans›        dir.


                <      oldu¤undan ç›kan k›rm›z› bilyeyi geri-


ye tekrar torbaya atarak bir bilye çekerse k›rm›z›
bilyeyi çekme flans› yükselecektir. Geri koyarak
çekme iflleminde iki çekilifl birbirinden ba¤›ms›zd›r.
Geri koymazsa iki olay ba¤›ml›d›r denir. Ba¤›ml› ve
ba¤›ms›z olaylar›n olma olas›l›klar›n› hesaplay›p
karfl›laflt›ral›m.


Bir torbada renkleri  d›fl›nda ayn› özelliklere sahip
5 beyaz, 4 siyah top bulunmakta olsun.


Torbadan toplar› iki farkl› flekilde çekece¤iz.
1. durum: Fulya birinci topu torbadan çektikten


sonra torbaya geri atarak ikinci topu çekecektir.
E¤er iki çekiliflte de beyaz top çekebilirse Fulya ka-
zanm›fl kabul edilecektir. Çekilen iki topun da beyaz
renkli top olma olas›l›¤›n› bulal›m.


A¤ac›n dallar›ndan yapraklar›na do¤ru görünü-
flüne benziyen a¤aç çizelgeyi olufltural›m.


ÜN‹TE 2 OLASILIK (Probalitiy)
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n!
(n - r)! . r!


10!
(10 - 3)! . 3!


10 . 9 . 8 . 7!
3 . 2 . 1. 7!


3 4
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1. kutuyu ve sonra da onun içinden yanm›fl bir


ampulü çekme olas›l›¤›        .        =          dir.


Yanm›fl ampulü çekmek için birbirinden farkl› iki
yol oldu¤undan bu yollar›n olas›l›k lar›n›n toplam›
istenen olas›l›kt›r.


P =        +       =                 =            d›r.


Do¤ru cevap: C


Sa¤lam ampulün çekilme olas›l›¤›:


        .        +         .         =         +


=                  =            olup


       +        =         = 1 e eflit oldu¤una dikkat


ediniz.


fiekildeki iki  çark döndürüldü¤ünde oklar›n
önünde durdu¤u say›lar›n çarp›m›n›n tek say› olma
olas›l›¤›n› bulal›m. (Okun önünde iki bölgenin s›n›r›n›n
durmad›¤›n› varsayal›m.)
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2. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K


1
2


3
10


3
20


1
2


7
10


1
2


5
7


7
20


5
14


(7) (10)


99
140


41
140


99
140


140
140


1. çark 2. çark


1. çark
2
2
3
3
5
5


2. çark
7
8
7
8
7
8


Say›lar›n çarp›m›
14 tek de¤il
16 tek de¤il
21 tek
24 çift
35 tek
40 tek de¤il


2
6


1
3


2
6


4
6
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1. fiekilde gösterilen çarklar 5 ve 3 bölgeye
ayr›lm›fl ve her bölgeye bir rakam yaz›lm›flt›r. Çarklar
h›zland›r›l›p b›rak›ld›¤›nda bir süre sonra duruyorlar.
Çarklar durduruldu¤unda sabit oklar›n gösterdi¤i
bölgedeki iki rakam toplan›yor. Toplam›n çift say›
olma olas›l›¤› kaçt›r?


A) B)   C) D)


2.  Yüzlerinde 1’den 6’ya kadar 6 yüzü
numaraland›r›lm›fl iki zar, ayn› anda yuvarlan›yor.
Olas› durumlarla ilgili verilen olas›l›klardan biri yanl›flt›r.
Yanl›fl önerme hangi seçenektedir?


A) ‹ki yüzünden en az birinin 5 gelmesi olas›l›¤›


P (x , 5) =  


B) ‹ki yüzünün de eflit olmas› olas›l›¤›


P (x , x) =  


C) Üste gelen iki yüzünün toplam›n›n 6 olmas›


olas›l›¤›         d›r.  


D) Üste gelen iki yüzündeki rakamlar›n çarp›m›n›n


12 olmas› olas›l›¤›         dir.


3. Çarka ait her seçenekte
de¤iflik bir durumun olas›l›¤›
verilmifltir. Hangisi yanl›flt›r?
(Not: Çark›n s›n›r çizgisinde
durmad›¤›n› varsay›n›z.)


A) Asal say›da çark›n durma olas›l›¤›         dir.


B) Asal say›da çark›n durma olas›l›¤›n›n durmama


olas›l›¤›na oran›         dir. 


C) 13’ten küçük bir sayma say›s›nda çark›n durma
olas›l›¤› 1’dir. 


D) Çark›n 12 do¤al say›s›n›n bölenlerinden biri


önünde durma olas›l›¤›        dir.


4.  A torbas›nda ayn› büyüklükte 2 beyaz, 3 siyah
top vard›r. B torbas›nda ise 2 beyaz ve 1 siyah top
vard›r. Fulya A torbas›ndan bir top çekiyor ve bu
topu B torbas›na at›yor. Seçeneklerin birinde verilen
önerme yanl›flt›r. Yanl›fl olan hangisidir?


A) Fulya’n›n arka arkaya siyah top çekme olas›l›¤›
        dur.


B) Fulya’n›n arka arkaya birer beyaz top çekme


olas›l›¤›         dur.


C) Fulya’n›n 1.sinden beyaz, 2.sinden siyah top


çekme olas›l›¤›        dur.


D) Fulya’n›n 1.sinden siyah, 2.sinden beyaz top


çekme olas›l›¤›         dir.


5.  Bir torbada, renkleri d›fl›nda ayn› özelliklere
sahip yeflil, k›rm›z› ve sar› renkte toplar vard›r. Bu
torbadan rastgele çekilen bir topun k›rm›z› olma


olas›l›¤›       , yeflil renkte olma olas›l›¤›       dir. Tor-


bada 120 tane top oldu¤una göre, k›rm›z› toplar›n
say›s› sar›lardan kaç tane azd›r?


A) 1 B) 2 C) 17 D) 16


6.  Bir torbada 2 de¤iflik renkte ayn› büyüklükte
bilyeler vard›r. Mavi bilyelerin say›s›, torbadaki bil-


yelerin say›s›n›n      ‘sidir. Mavi d›fl›nda sar› bilyeler


torbada bulunmaktad›r. Torbaya geri at›lmamak üzere
art arda torbadan çekilen iki bilyenin de mavi olma


olas›l›¤›      ‘dür. Bu bilgiye göre torbada toplam kaç


bilye vard›r?
A) 14 B) 16 C) 26 D) 10
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ÜN‹TE 2
OLASILIK KONUSUNU PEK‹fiT‹R‹C‹


TEST SORULARI


Do¤ru cevaplar›, aç›klamal› çözümleri 187. sayfadad›r.
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12
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7.  Ö¤rencilere promosyon olarak bir defter ile
bir kalem verilecektir. Defter ve kalem çeflitleri ile
say›lar› tabloda verilmifltir. Defterlerin her biri ay›rt-
edilemeyecek ayn› ambalaja konmufltur. Kalemlerin
her biri de d›flar›dan ay›rtedilemeyecek flekilde amba-
lajlanm›flt›r.


A: Kareli defter   4 adet
B: Çizgili defter   6 adet
C: Çizgisiz defter   8 adet
D: Kurflun kalem   9 adet
E: Tükenmez kalem   7 adet
F: Ucu de¤ifltirilebilen kalem   5 adet
G: K›rm›z› kurflun kalem 11 adet
A) Rastgele seçilen defterlerin çizgili ve kalemin


tükenmez kalem olmas› olas›l›¤›         d›r.


B) Rastgele al›nan defterlerden 1.sinin çizgisiz,
2.sinin kareli ve kalemlerden 1.seçilenin kurflun kalem
2.sininde ucu de¤ifltirilebilir kalem ç›kma olas›l›¤›


          tür.


C) Rastgele al›nan bir defterin kareli veya çizgili
kalemin k›rm›z› renkli kurflun kalem ç›kma olas›l›¤›


         dir.


D) Rastgele al›nan 1. kalemin tükenmez, 2.sinin
ucu de¤ifltirilebilir kalem 3.kurflun kalem ç›kma olas›l›¤›


   tür.


8.  Bir zar ile madeni para ayn› anda rastgele yu-
kar› at›ld›¤›nda zar›n 5, madeni paran›n ise yaz› yüzü
üste gelecek flekilde yere düflme olas›l›¤› kaçt›r?


A) B)   C) D)


9.  2 ile 15 aras›ndaki tam say›lar (2 ile 15 dahil)
al›narak efl büyüklükteki küçük kare fleklindeki karton
ka¤›tlara her biri yaz›l›yor. Sonra tam say›lar› yaz-
d›¤›m›z kartonlar bir torbaya konuluyor. Torbadan
rastgele bir say› yaz›l› karton ka¤›t çekti¤imizde
seçeneklerde verilen teorik olas›l›klardan hangisi
yanl›fl hesaplanm›flt›r?


A) Çekilen say›n›n asal ve 2 ile bölünebilen bir


say› olma olas›l›¤›         tür.


B) Çekilen say›n›n asal veya 2 ile bölünebilen bir


tam say› olma olas›l›¤›        dir.


C) Çekilen say›n›n 2 veya 3 ile bölünebilen bir


say› olma olas›l›¤›         dir.


D) 5’e bölünebilen bir say› olmama olas›l›¤›


tür.


10.  ‹ki zar ayn› anda at›ld›¤›nda her iki yüzde de
ayn› rakam (2, 2) gibi gelme olas›l›¤› hangisidir?


A) B)   C) D)


Aşağıdaki sorularıma cevaplarınız olumlu
mu?


1. Teorik Olasılığı bir örnekle açıklayabilir
ve hesaplayabilirim.


2. Deneysel Olasılığı bir örnekle açıklayabi-
lirim. Teorik olasılıkla ilişkisini açıklayabilirim.


3. Öznel Olasılığı bir örnekle açıklayabilirim.
(Örneğin Matematik Öğretmeninize göre SBS’de
20 Matematik Test  sorusunu doğru cevaplama
olasılığınız %85 gibi Rasyonel bir sayı olabilir
mi?


4. Bağımlı ve bağımsız olayları bir örnekle
açıklayabilirim.


5. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olası-
lıklarını bir örnek soru üzerinde hesaplayabilirim.


Hangisine cevabınız olumsuz ise başa dönüp
eksiğinizi gideriniz.


Engeller beni durduramaz, her bir engel
kararlılığımı daha da güçlendirir.


Leonardo da Vinci


SBS  adaylarına önerim Matematik temel-
lerini kuvvetlendirecek şekilde günlerini  verimli
geçirmeleridir. Matematik sorularının pratik çö-
züm yollarını da araştırınız. Kazananlardan biri
olmanız için bilinçli ısrarlı gayret göstermeniz
gerekir. Pes etmeyin düşünerek ders çalışırsanız
kazanacağınıza inanın. Test sınavlarını ciddiye
alıp çalışınız.


Öğretmeniniz Matematik Öğretmeni Kemal
Türkeli                         www.kemalturkeli.com
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Karekökleri tam say› olan 1, 4 , 9 , 16 , 81 gibi
do¤al say›lara tam kare say› (perfect square) ad›
verilir.


16 < 19 < 25                 <          <  


 4 <           < 5                    4,36 olup 4’ten bü-
yük, 5’ten küçük bir say› oldu¤unu tahmin edebiliriz.


-           < -           < -          oldu¤undan


- 5  < -         < - 4 ;  -            -4,36 say›s› -5’ten


büyük, -4’ten küçük bir irrasyonel say›d›r.


-4,4 < -         < -4,3 yazabiliriz.


Do¤al say›lar›n karesi flekilde çevrelerine çizilen
karelerin alan›na eflittir.


x2 = 25     Karesi 25 cm2 olan karenin bir kenar›n›n
uzunlu¤u 5 cm’dir. Karenin bir kenar uzunlu¤unun
pozitif bir gerçek say› olaca¤›na dikkat ediniz.


25 = (+5) . (+5) = (5)2 = (-5) . (-5) = (-5)2 olmas›na
ra¤men kenar› -5 cm olan kare çizilemeyece¤inden


yaln›z         = 5 al›n›r.


Alan› 121 m2 olan kare fleklindeki bir bahçenin
bir kenar uzunlu¤unun kaç metre olaca¤›n› bulal›m.


11 . 11 = 121 oldu¤undan
a . a = 121       a2 = 121       a =


a =            = 11 cm bulunur.
Tam kare olmayan 55 say›s›n›n karekökünü tah-


min etmek için strateji;


49 < 55 < 64              <         <


7 <         < 8


55 - 49 =  7, 64 - 55 = 9 farklar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda
         say›s› 7’ye daha yak›n oldu¤undan 7,3 ondal›kl›
de¤eri yaklafl›k tahmin edilir.


55’i 7,3’ bölelim.


4,3 <          < 4,4


25 19 16


19 19


19


25


121


112
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1.                                                   iflleminin so-


nucu hangisidir?


A) 1 B)    5   C) 0,5 D) 2


2.                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 1 B) 10-2   C) 1,1 D) 0,9


3.                              = a ise,  a’y› hesaplay›n›z.


A) 1 B) 2   C) 15 D) 30


4.   a =    2,  b =     7,  c =    3   oldu¤una göre


378 in a, b ve c cinsinden de¤eri hangi seçenek-
tedir?


A) abc B) 2abc   C) 3abc D) a    bc


5.                                    . a   iflleminde a yerine


seçeneklerden hangisi yaz›l›rsa, ifllem sonucu bir
tam say› olmaz?


A)    2 B)    10   C)    8 D)   18


6.   5    6,    6    4  ve 9    2 irrasyonel say›lar›n›n
do¤ru s›ral›n›fl› hangisidir?


A) 6    4 > 9    2 > 5    6


B) 9    2 > 6    4 > 5    6


C) 5    6 > 9    2 > 6    4


D) 9    2 > 5    6 > 6    4


7.     (-3)2  --    (-2)2  --  (-3)3 iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 28 B) 32   C) 22 D) -22


8.                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 4 B) 6   C) 8 D) 6,4


9.               = b,   a ve b pozitif birer tam say› ola-
cak flekilde a rakam›n›n alabilece¤i en küçük de¤er
kaçt›r? (a do¤al say›d›r.)


A) 27 B) 7   C) 2 D) 3


10.                               iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 6 B) 20   C) 12 D) 18


11.  20                             = a iflleminin sonucu


olan a gerçek say›s› hangi seçenektedir?


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


12.     11 --      1 +    9   say›s› hangisine eflittir?


A) 1 B) 2   C) 3 D) 9


13.                                              .12 iflleminin


sonucu hangisidir?


A) 1 B) 2   C) 4 D)


14.  ? =                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) B) 


C) D)


147.a


4,4


75
16


108
25
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45°
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olur.
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= b olmal›
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0,49


0,04 = 1
5


1
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İlk çağlarda güçlü olan,
endüstri çağında zengin olan kazanırdı.


Bilgi çağında ise bilgili olan kazanacaktır.
A. Toffler


2
5


13
15


2
5


13
15


Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur.
Cıcero


Okuma h›z›n›z› elinizden geldi¤ince art›rmaya önem
verin. K‹fi‹SEL GEL‹fi‹M (DVD: www.infinityteknoloji.com,
H›zl›  Okuma, Bellek Gelifltirme , Düflünce  Gücü)’den
s›navda ve s›nava haz›rl›k sürecinizde çok yararlana-
caksan›z .


KEMAL Türkeli • 8. sınıf SBS MATEMATiK








12.


fiekildeki alt› nokta, efl karelerin köfleleri üzerinde
bulunmaktad›r. Söz konusu alt› noktadan rastgele
seçilen üç noktas› birlefltirildi¤inde bir üçgen olufltur-
mam›z olas›l›¤› afla¤›dakilerden hangisidir? (Ayn›
do¤ru üzerindeki üç noktan›n bir üçgen oluflturamaya-
ca¤›na dikkat ediniz.)


A) B) 


C) D)


IOAI = 22 + 12 = 4 + 1 = 5


IOAI = IBOI =    5     2,24


Reel say› do¤rultusunda her noktan›n eflleflti¤i
bir gerçek (reel, gerçel) say› vard›r. B noktas›n›n bafl-
lang›ç noktas›na uzakl›¤›     5    2,24 birim olup    5
irrasyonel bir say›d›r. a ve b tamsay› olmak üzere
    5 ’e eflit olan bir rasyonel say› bulunamad›¤›ndan
    5 ’e irrasyonel say› (rasyonel de¤il) ad› verilir.


    5  ≠        , a ∈ Z,    b ≠ 0 ve b ∈ Z dir.


Say› do¤rusu üzerindeki herhangi bir noktan›n


adresi (IBOI =    5, bafllang›ç noktas›na uzakl›¤›) Do-


¤al say› (5 gibi, 5 ∈ N) veya


Negatif tam say› (-3, -3 ∈ Z-) veya Rasyonel (kesir)


say› (      ,        ∈ Q) veya rasyonel say› de¤ilse irras-


yonel say›d›r.


(    5,     5 ∈ Q› = ‹)


Genel bir gerçek (reel) say›,


a + b    c  = 2 + 3    5    8,7 rasyonel ve irrasyo-
nel ( ‹ ) 2 farkl› türden say›dan oluflabilir. ‹ki rasyonel
say›n›n toplam›n›n yar›s› da rasyonel bir say› oldu¤un-
dan rasyonel say›lar say› do¤rusunda yo¤undur denir.


Rasyonel say›lar›, ondal›k say› olarak yazmaya
rasyonel say›n›n ondal›k aç›l›m› denir. Oysa    2 gibi
irrasyonel say›lar›n ondal›k aç›l›m› devirli de¤ildir.


     = 0,8333... = 0,83


    2  = 1,414213...


3
2


3
2
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2. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K


A : Verilen % 34’ü = {5, 6, 7 kg’l›k paketler}
Çan e¤risinin A bölgesindedir.
5 ≤ x < 7,646 kg     Paketlerin say›s›n›n % 34’ü


1 standart sapma (2,646) kg aral›¤›ndad›r.
Özetlersek kargo flirketinde bulunan 9 paketin


standart sapmas›n›  bulmak için önce paketlerin
ortalama a¤›rl›¤›n› hesaplad›k. Sonra her paketin
a¤›rl›¤›n›n ortalamadan sapmas›n› bulduk. Daha sonra
sapmalar›n karesini al›p dokuzunu toplad›k (56 kg).
  Buldu¤umuz say›n›n paket say›s›n›n bir eksi¤ine
bölümünün (7) kare kökünü      7 = 2,646 kg hesapla-
d›k. Buldu¤umuz 2,646 kg de¤eri 9 paketin
a¤›rl›klar›n›n ço¤unun (%68) aral›¤›ndad›r.


5 ± 2,646       2,4 < x < 7,65 kg a¤›rl›¤›ndad›r.
Bunlar; {3, 3, 5, 6, 7} olanlard›r.


Bülent ve Ayd›n ö¤retmen 8. s›n›fta okuya n
ö¤renciler inden 7’sini Fen Lisesi kazanmalar› için
haz›rlamaktad›rlar. 100 soruluk SBS ortak deneme
s›nav›nda ö¤rencilerinin netleri flöyledir.Bu iki grubu
baflar›lar› aç›s›ndan karfl›laflt›ral›m.


Bülent ö¤retmenin ö¤rencilerinin netleri;
52, 32, 52, 59, 56, 61, 73
Ayd›n ö¤retmenin ö¤rencilerinin netleri;
30, 15, 53, 42, 95, 75, 75


Önce her veri grubunu küçükten büyü¤e do¤ru
s›ralayal›m:


Bülent ö¤retmenin ö¤rencileri;
32, 52, 52, 56, 59, 61, 73
Ayd›n ö¤retmenin ö¤rencileri;
15, 30, 42, 53, 75, 75, 95


B veri grubunun aç›kl›¤› 73 - 32 = 41
A veri grubunun aç›kl›¤› 95 - 15 = 80


A


2,354 7,646 kg


Verilerin aritmetik ortalamalar›


Aritmetik
ortalama (mean) =


=


m1 = 55      Bülent ö¤retmenin
ö¤rencilerinin netlerinin aritmetik ortalamas›d›r.


Aritmetik
ortalama (mean) =


=


m2 = 55      Ayd›n ö¤retmenin ö¤-
rencilerinin netlerinin aritmetik ortalamas›d›r.


Görülüyor ki iki s›n›ftak i çal›flkan ö¤rencilerin
aritmetik ortalama puanlar› eflittir. fiimdi her grubun
verilerini kullanarak standart sapmalar›n› hesaplayal›m.


Standart sapma =             =    154 = 12,4


Bülent ö¤retmenin çal›flkan ö¤rencilerinin standart
sapmas›d›r.


55 -- 12,4 < x < 55 + 12,4
       42,6 < x < 67,4      Bülent ö¤retmenin ö¤-


rencilerinin % 68’i {52, 52, 56, 59, 61} bu aral›ktad›r.


Ss =                 =     799,7     28,3     Ayd›n ö¤ret-


menin ö¤rencilerinin netlerinin standart sapmas›d›r.


32 + 52 + 52 + 56 + 59 + 61 + 73


7
385


7


15 + 30 + 42 + 53 + 75 + 75 + 95


7
385


7


4798
7 -- 1


1 standart sapma ile 2 standart sapma aras›nda
100 bin aday›n 14 bini (B bölgesi) bulunmaktad›r.


2 standart sapma ile 3 standart sapma aras›nda
ise 100 bin ö¤rencinin 2 bini (% 2) si bulunmaktad›r.
‹stanbul’daki yüksek puanl› Anadolu Liselerini stan-
dart sapmas› 3’ten büyük olan ö¤rencilerin kazanma
flanslar› yüksektir.


Anlaml› olsun diye 20 Matematik test sorusundan
aritmetik ortalama (3’ten) den fazla net ç›karan 34
bin ö¤r enciden puan›  en yük sek olan› n neti 3 + 5
(Standart Sapma olarak varsayd›m, gerçekte bu say›
5,154647 gibi bir say› da olabilir.)


3 (Aritmeti k ortalama)  + 5 (Standart sapma)  = 8 net
olacakt›r. ‹flte aritmetik ortalamadan fazla olan bu 5
net say›s›na standart sapma ad› verilmektedir.


16 ö¤rencinin 20 SBS Matematik Test sorusunda
hesaplanan netlerinden yola ç›karak standart sapma
de¤erini hesaplayal›m. Gerçek s›navda ö¤renci say›s›
990 bin olup aritmetik ortalama ve standart sapmay›
bilgisayar hesaplamaktad›r. Kolay anlafl›ls›n diye 16
ö¤renciyi örnek ald›m.


16 ö¤rencinin Matematik netleri kümesi = {0, 0,
0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 16}


Standart sapmas› bulunacak say›lar›n aritmetik
ortalamas›n› (mean) bulal›m.


m =


=


m = 4      Aritmetik ortad›r.


Standart sapma =


Standart sapman›n nas›l hesapland›¤›n› daha iyi
anlaman›z için bir örnek daha inceleyelim.


Bir kargo flirketindeki paketlerin a¤›rl›klar› (kg)
kümesi = {2, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9}


m =                                                      =


m = 5 kg       9 paketin ortalama a¤›rl›¤›d›r.


Standart sapma =


Standart sapma =               =              =


Standart sapma = 2,646 kg’d›r.


A


m = 4    9,19 = 5


2 + 2 + 3 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9
9


45
9


56
8


56


9 - 1 paket say›s›


56


8
7
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55 - 28,3 < x < 55 + 28,3


26,7 < x < 83,3         Ayd›n ö¤retmenin ö¤renci-
lerinin % 68’i {30, 42, 53, 75, 75} aritmetik ortalaman›n
1 standart sapma komflulu¤undad›r.


B      32,   52,   52,   56,   59,   61,   73


Çeyrekler aç›kl›¤› = üst çeyrek -- alt çeyrek
= 61 -- 52
= 9


A      15,   30,   42,   53,   75,   75,   95


Çeyrekler aç›kl›¤› = üst çeyrek -- alt çeyrek
= 75 -- 30
= 45     Ayd›n ö¤retmenin ö¤-


renci grubunun çeyrekler aç›kl›¤›d›r.


B grubunun yay›lma ölçütleri;
Aç›kl›k = 41,
Çeyrekler aç›kl›¤› = 9’dur.
Standart sapmas› = 11,4


B grubunun merkezi e¤ilim ölçüleri;  Aritmetik
ortalama = 55, Veri grubunda terim say›s› tek (7)
oldu¤undan en ortada bulunan say› (56) ortanca
de¤eridir. Veri grubunda en çok tekrar eden say› 52
olup tepe de¤er (mod) olarak isimlendirilir.


Ayd›n ö¤retmenin grubunun verilerinin say› do¤-
rusunda yay›lma ölçüleri;


Aç›kl›k = 80,
Çeyrekler aç›kl›¤› = 45,
Standart sapmas› = 26,2’dir.


A grubunun merkezi e¤ilim ölçüleri;
Aritmetik ortalama = 55,
Ortanca (medyan, madian) = 53,
Tapa de¤eri (mod) = 75’tir.


KEMAL Türkeli


Tepe de¤er
(mod) 52’dir.


alt uç
de¤er


alt
çeyrek


ortanca üst
çeyrek


üst uç
de¤er


alt uç
de¤er


alt
çeyrek


ortanca üst
çeyrek


üst uç
de¤er


Tepe de¤er
(mod) 75’dir.


fiimdi 7’fler ö¤renciden oluflan Fen Lisesini
kazanmak isteyen iki grubu baflar› aç›s›ndan
karfl›laflt›ral›m. Merkezi e¤ilim ölçülerinden aritmetik
ortalamalar› 55 oldu¤undan gruplar eflit de¤erdedirler
diyebiliriz. Any›ca B grubunun aritmetik ortalamadan
fark puan (56, 59, 61, 73) alan 4 ö¤renci varken A’da
3 (75, 75, 95) ö¤rencinin puan› aritmetik ortalamadan
fazlad›r. Bu nedenle B grubunun daha çok say›da
ö¤rencisini Fen Lisesine yollama flans› vard›r.


B grubunda 1 standart sapman›n sa¤›nda (67,4)
tek puan› 73 olan ö¤renc i vard›r. A grubunda 1
standart sapman› n sa¤›nda (83,3) tek 95 puanl›
ö¤renci vard›r. Yani kazanma flanslar› eflit gibidir.


B grubunun çeyrekler aç›kl›¤› (9) iken 2 x standart
sapma = 2 x 12,4 = 24,8 puan aral›¤›nda ö¤rencilerin
% 68’i bulunur. Gerçekte bu bilgiler böyle 7 ö¤renci
için de¤il de 700 bin ö¤rencinin baflar›lar›n› yorum-
layabilmek için gelifltirilmifltir. A ö¤renci grubununun
standart sapmas › 28,3 > 12,4 (B grubu) büyük
oldu¤undan ö¤rencilerin % 34’ü aritmetik ortalaman›n
sa¤›nda daha büyük puanlar ald›klar›ndan A grubu
B grubundan daha baflar›l›d›r diyebiliriz.


Okul aç›ld›¤›nda yeni gelen Matematik ö¤ret-
menine bir ö¤renci yaz›l›da alabilece¤ i puan› ön-
görebilmek amac›yla ö¤retmenine yaz›l›larda s›n›ftaki
ö¤rencilerden ortancan›n puan›n›, tepe de¤erini (mod)
veya aritmetik ortalaman›n ne oldu¤unu soruyor?
Matematik ö¤retmeni de aç›kl›yor. Aritmetik ortalama
100 puan üzerinden 47,  ortancan›n puan› 44, tek-
rarlayan puan olursa tepe de¤eri (mod) genelde 55
puan› oluyor diyor.


Afla¤›daki TEST sorular›n› verilecek bilgilerden
yararlanarak cevaplay›n›z.


 ‹lkö¤retimde 8. s›n›fta okuyan 15 ö¤renciye
100 test soruluk SBS deneme s›nav› uygulan›yor.


D  --          formulünden ö¤rencilerin netleri afla¤›daki


gibi hesaplan›yor.


A = {32, 30, 34, 28, 36, 36, 41, 43, 40, 45, 50, 53,
67, 60, 80}
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Örnek TEST 1 : Seçeneklerin hangisinde
aç›klanan ifade yanl›flt›r?


A) Veri grubunun aç›kl›¤› (range) 52 dir.
B) Veri grubunda tepe de¤er (mod ) 36 net


puand›r.
C) Veri grubunda ortanca de¤er (medyan) 40’t›r.
D) Veri grubu küçükten büyü¤e do¤ru s›raland›-


¤›nda alt çeyrek 34 net puand›r.


Çözüm 1 : Önce 15 ö¤renc inin netl erinden
oluflan veri grubunu küçükten bü-
yü¤e do¤ru s›rayal›m.


28, 30, 32, 34, 36, 36, 40, 41, 43, 45, 50, 53, 60,
67, 80


Veri grubundaki en büyük de¤er (80) ile en küçük
de¤erin fark› olan aç›kl›k 80 -- 28 = 52’dir.


B     Veri grubunda en çok tekrar eden 36 say›s›na
tepe de¤er (mod) ad› verilir.


C     Veri grubunda ortada bulunan veri 41 olup
ortanca de¤er (medyan, median)’d›r.


Do¤ru cevap C’dir.


Ortanca de¤erin solunda kalan 7 verinin tam
ortas›ndaki 34 alt çeyrektir.


Örnek TEST 2 : Seçeneklerin hangisi daha
önce verilen bilgilere göre
yanl›flt›r?


A) Veri grubunda üst çeyrek 53 net puand›r.
B) Merkezi e¤ilim ölçülerinden aritmetik ortalama


44’tür.
C) Çeyrekler aç›kl›¤› 19’dur.
D) Yay›lma ölçülerinden Standart Sapma 14,2


net puand›r.


Çözüm 2 : Ortanca de¤er (medyan) olan 41’
in sa¤›ndaki 7 verinin tam ortas›n-
daki veri olan 53 net üst çeyrektir.


m =


m =         =  45        Aritmetik ortalama (mean)
Do¤ru cevap B’dir.


C    Çeyrekler aç›kl›¤› = 53 - 34 = 19 net puand›r.


Ss =                 =      216,7  = 14,7     Standart
    sapmad›r.


15 ö¤rencinin % 68’inin (32, 34, 36, 36, 40, 41,
43, 45, 50, 53)


 45 ± 14,7       45 - 14,7 < x < 45 + 14,7
30,3 < x < 59,7 net puanlar› aras›ndad›r.
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5.  (2 + 2    2  ) - (2     2  - 1) = x iflleminin sonucu
olan x say›s› afla¤›daki say› kümelerinden hangisinin
eleman› de¤ildir?


A) Rasyonel say›lar kümesi
B) Tam say›lar kümesi
C) ‹rrasyonel say›lar kümesi
D) Gerçek say›lar kümesi


6.  Onur’un torbas›nda 3 sar›, 5 yeflil renkte bilye
bulunmaktad›r. Seçeneklerden hangisindeki önerme
yanl›flt›r?


A) Onur 1. bilyeyi torbadan çekiyor ama torbaya
geri atmadan 2. bilyeyi çekerse 1.’nin sar› 2.nin yeflil


gelme olas›l›¤›          dir.


B) Onur çekti¤i bilyeyi torbaya geri at›p 2.yi


çekiyor. 1yi sar›, 2.yi yeflil çekme teorik olas›l›¤›
tür.


C) Onur, çekti¤ini yerine koymadan yeflil renkli


bilyeleri çekme olas›l›¤›         tür.


D) Onur çekti¤i bilyeyi tekrar torbaya at›yor.


‹kisinin de sar› gelme olas›l›¤›         d›r.


7.  Medeni Berk ‹lkö¤retim Okulu’nda 8 A flu-
besinde 39 ö¤renci bulunmaktad›r. Ayn› gün yap›lan
Matematik ve Türkçe yaz›l›s›nda de¤iflik gerekçelerle
6 ö¤renci kat›lamam›flt›r. Matematik dersinden baflar›l›
olan 26 ö¤renci, 16 ö¤renci de Türkçe’den baflar›l›
olmufltur. Matematik veya Türkçe yaz›l›s›na giren
ö¤renciler aras›ndan her ikisinden baflar›s›z olan
ö¤renci yoktur.


Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) Herhangi bir gün s›n›ftaki 39 ö¤rencisinden


biri ile konufltu¤umuzda bunun hem Matematik hem
Türkçe’den baflar›l› bir ö¤renci olmas› olas›l›¤›
dur.


B) 39 ö¤rencisinden rastgele bir ö¤renci seçil-
di¤inde bunun sadece Matematik yaz›l›s›ndan baflar›l›


olmufl bir ö¤renci olmas› olas›l›¤›         dur.


C) 39 kiflinin oldu¤u bir gün rastgele bir ö¤renci
seçildi¤inde bunun yaln›z Türkçe’den baflar›l› olabilmifl


bir ö¤renci olmas›n›n teorik olas›l›¤›        dur.


Afla¤›daki test sorular›n› verilecek bilgiden
yararlanarak yan›tlay›n›z.


Bir pazar günü bir hayvanat bahçesini ziyaret
eden çocuklar›n yafllar›: 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11,
11, 12, 15, 15, 16, 17’dir.


1.  Seçeneklerin hangisinde aç›klanan ifade
yanl›flt›r?


A) Veri grubunun aç›kl›¤› 11’dir.
B) Veri grubunda tepe de¤er (mod) 11 yafl›ndaki


çocuklard›r.
C) Veri grubunda medyan 10’dur.
D) Veri grubu küçükten büyü¤e s›raland›¤›nda


alt çeyrek 8 yafl›ndad›r.


2.   Veri grubuna göre seçeneklerin hangisinde
aç›klanan ifade yanl›flt›r?


A) Veri grubunda üst çeyrek 15 yaflt›r.
B) Merkezi e¤ilim ölçülerinden aritmetik ortalama


12 yaflt›r.
C) Çeyrekler aç›kl›¤› 7 yaflt›r.
D) Yay›lma ölçülerinden Standart sapma 3,4


yaflt›r.


3.   {3, 4, 6, 8, 9} say›lar›n›n standart sapmas›n›n
karesi (variance) hangisidir?


A) 26 B) 5   C) 6,5 D) 6


4.   8. s›n›fta okuyan 11 ö¤renciye 100 soruluk
SBS deneme s›nav› uygulanm›fl ve biri ad›n› yazmay›
unuttu¤u için 10’unun netlerinin aritmetik ortalamas›
60 net olarak hesaplanm›flt›r. Sonradan ad›n› yazmay›
unutan Fulya baflvurarak puan›n› 71 olarak optik
okuyucuda hesaplatm›flt›r.


11 kiflilik s›n›f›n matematik netlerinin aritmetik
ortalamas› kaçt›r?


A) 64 B) 63   C) 62 D) 61


ÜN‹TE 2 SBS TEST Sorular›


Do¤ru cevaplar›, aç›klamal› çözümleri 191. sayfadad›r.
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Bunları öğrendiniz mi?
1. Standart sapmanın ne anlama geldiğini şöyle


açıklayabilir im.” 20 soruluk SBS Mate matik  Test
sınavında adayların aritmetik ortalaması 9 net ve standart
sapması 3 net  ise adayların her 100’ünün (gerçek sınavda
bunu 100 bin de düşünebiliriz) 68’inin


9 - 3 ≤ x ≤ 9 + 3       6 ≤ x ≤ 12 = [6, 12] net
aralığında net cevabı olduğunu söyleyebilirim. Veya her
100 öğrencinin 68’i aritmetik ortalamadan 3 uzaklığa
yayılmışlardır. Dikkat ederseniz %34’ünün neti


9 ≤ x ≤ 12 = [9, 12] aralığına yayılmıştı r diye
açıklayabilirim.”


2. Standart sapmayı, aritmetik ortalamayı bir veri
grubuna uygulayarak hesaplayabilirim?


Bunları öğrenmedinizse dönüp tekrar çalışın.
Bilginin efendisi olmak için


çalışmanın uşağı olmak şarttır.
Balzac
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