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BAZI OLASıLıK KAVRAMLARıNıN ~G~E:riMi içiN ÇALIŞMA
YAPRAKLARıNıN GELIŞTIRILMESI
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ÖZ!T : Yabancı ülkelerin bir çoğunda ve ülkemizde çe-
şitli nedenlerden dolayı olasılık kavramları etkin bir şekil-
de öğretilememektedir. Bunun nedenlerinden bir tanesi,
uygun öğretim materyaııerinin eksikliğidir. Bu çalışmada,
öğretim materyaııerinden çalışma yapraklarınınnasıl geliş-
tirilebileceği konusunda bilgi verildikten sonra "ayrık
olayların olma olasılığını" öğretmek amacıyla geliştirilmiş

olan çalışma yaprağı örnek olarak verilmiştir.

ANAlITAR SÖZCÜKLER: Olasılık, Öğretim materyali,
çalışma yaprağı.

ABSTRACT: Probability concepts are not taught effec-
tively in most of the countries aıı over the world and in our

country because of many reasons. One of them is the lack
of appropriate teaching materials. In this study, the infor-
mation on how to develop activity sheets on probability is
given. In addition, activity sheet on teaching of probability
of the occurence of mutuaııy exclusive events is going to
given as a sample.

KEY WüRDS: Probability. teaching material, activity
sheet.

1. GiRiş

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin gereği

olarak okullarda hangi konuların öğretileceği ve
bunların öğretiminde kullanılacak metotlar değiş-

mektedir [1,2,3]. Bu konulardan bir tanesi de
"olasılık"tır. Günlük yaşantımızda karşılaştığımız
bazı durumlarda karar vermemiz gerektiğinde ola-
sılık kavramını farkında olarak veya olmadan kul-

lanmaktayız. Bundan da öte, pozitif bilim dalla-

rında ve insan bilimleri ile ilgili dallarda olasılık

kavramından yararlanılmaktadır. Örneğin, kuan-

tum fiziğinin [4] ve kaos teorisinin [5] temelini
olasılık oluşturmaktadır. Ülkemizde olasılık ko-

nusu hem 8. sınıf hem de 10. sınıf matematik

programlarında yer almaktadır [6).

Olasılık konusunun bu kadar önemli olması-

na karşın yabancı ülkelerin bir çoğunda olduğu gi-
bi ülkemizde de çeşitli nedenlerden dolayı bu
kavramlar etkin bir şekilde öğretilememektedir [7,
8,9, 10, ll, 12, 13]. Bunun bir çok nedeni olabi-
lir. Örneğin, uygun öğretim materyallerinin eksik-
liği [7,14] ve matematik öğretmenlerinin büyük
bir çoğunluğunun olasılık konusunun etkin öğreti-
mi için gerekli olan bilgi beceriye sahip olmama-
ları [15] bunlardan sadece iki tanesidir. Sözü edi-

len bu eksikliklerin giderilmesine katkıda bulun-
mak amacıyla bir çalışma yapılmasına karar veril-
miştir.

Sonuç olarak, bu çalışmada olasılık kavram-
larının öğretiminde kullanılacak çalışma yaprak-
larının geliştirilmesinde izlenen yöntem açıklan-
dıktan sonra "ayrık olayların olma olasılığı" ile il-
gili çalışma yaprağı örnek olarak verilmiştir.

2. ÇALIŞMA YAPRAKLARıNıN
GELişTiRiLMESi

Öğretmenlerin olasılık kavramlarını etkin bir
şekilde öğretebilmesine ve öğrencilerinin bu ko-
nuya karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı
olmak amacıyla çalışma yaprakları aşağıda açıkla-
nan aşamalardan geçilerek hazırlanmıştır:

(i) Matematik öğretmeni ve matematik eği-

timcilerinden bir grup oluşturulmuştur.

(ii) Olasılık ile ilgili öğretim materyalleri ge-
liştirilmesine ihtiyaç olup olmadığını saptamak
amacıyla iki tane ön çalışma yapılmıştır.

Ön çalışmalardan birincisinde Cankoy [10]
tarafından sekizinci sınıf için geliştirilmiş olan
olasılık başarı testi, Orta Doğu Teknik Üniversite-

si 3. sınıf Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğ-

* Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
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rencilerine uygulanmış ve test sonuçlarının ortala-
ması hesaplandığında 100 üzerinden 61.4 olarak
bulunmuştur. Sekizinci sınıf öğrenciler için geliş-
tirilmiş olan bir testten, öğretmen olacak kişilerin
bu sonucu almaları olasılık kavramlarının öğreti-
minde büyük bir problem olduğunu göstermekte-
dir.

İkinci ön çalışmada ise Ankara'da bulunan
bazı özelokullarda görev yapmakta olan matema-
tik öğretmenlerinden, Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi Matematik Eğitimi öğrencilerinden ve bu üni-
versitede hizmetiçi eğitim programına katılan ma-
tematik öğretmenlerinden oluşan bir grupla olası-
lık konusu hakkında görüşmeler yapılmıştır. Bu
çalışma sonucunda şu görüşler benimsenmiştir:

Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu konu-
yu anlamak ve uygulamak yerine kuralla-
rı ve formülleri ezberlemektedir.

Öğrenciler ve öğretmenler olasılık sorula-
rını anlayamadıkları için çözememekte-

dir.

Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun bu
konuya karşı olumsuz tutumları vardır ve
başarıları çok düşüktür.

Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu ola-
sılık konusundaki gerekli bilgilere ve ola-
sılığın öğretimi ile ilgili yeterli tecrübeye
sahip değildir. Aynı zamanda bu konuya
ve öğretimine karşı olumsuz tutuma sa-
hiptirler.

Olasılıkla ilgili uygun öğretim materyal-
leri yoktur.

Bu iki çalışmanın sonucuna göre olasılık kav-
ramları ile ilgili öğretim materyallerine ihtiyaç
vardır.

(iii) Olasılık öğretimi ile ilgili ne tür prob-
lemlerin olduğunu ve bunların nereden kaynak-
landığını saptamak amacıyla literatür taraması ya-
pılmıştır. Bu inceleme sonucunda şunlar bulun-
muştur:

Olasılık kavramını tam anlama, ergenlik
çağında gerçekleşebilmektedir [16].

Olasılık kavramının öğretiminde dil geli-

şimi önemlidir[ 17].

Öğrencilerin olasılıkla ilgili kavram ya-
nılgılarına sahip olmaları başarılarını et-

kilemektedir [13].

Kümeler konusundaki ön bilgi ve beceri
eksikliği olasılık kavramının öğretimini
olumsuz etkilemektedir [8].

Kesir, ondalık kesir, yüzde konularındaki
ön bilgi ve beceriler olasılık kavramının
öğretimini etkilemektedir [11].

Öğrencilerin olasılık konusuna karşı

olumsuz tutuma sahip olmaları başarıları-
nı etkilemektedir [12].

(iv) Olasılık öğretim metotları üzerine Türki-

ye' de yapılan araştırmalar incelenmiştir. B u ince-
leme sonucunda 8. sınıf öğrencileri üzerine yapıl-
mış iki araştırmaya rastlanmıştır. Bunların birinci-

sinde, matematik Hiboratuvarı ile öğrenen öğrenci-
lerle ders anlatma yöntemi ile öğrenen öğrencile-
rin olasılık başarı testinden elde ettikleri puan or-
talamaları karşılaştırıldığında ilk grup lehine ista-
tistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p <
0.05) [10].

Araştırmalardan ikincisinde ise işbirliğine da-
yalı keşfetme metodu ile öğrenen öğrencilerle

ders anlatma metodu ile öğrenen öğrencilerin ola-
sılık başarı testinden elde ettikleri puan ortalama-

ları arasında, birinci grup lehine istatistiksel ola-

rak anlamlı bir fark bulunmuştur (p < 0.05) [9].

Yukarıdaki araştırmalar ve yurtdışındaki di-

ğer çalışmalar (örneğin Lappan ve Winter [18]),
öğrencilerin öğretim ortamında fiziksel ve zihin-
selolarak aktif olmalarını önermektedir.

(v) Öğretim materyalleri hazırlanacak olan

temelolasılık kavramlarına ve düzeyine karar ve-
rilmiştir.

(vi) Olasılık öğretimi sonucunda öğrenciler-

den beklediğimiz bilişsel ve duyuşsal hedefler ya-
zılmıştır.
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(vii) Bu aşamaya kadar yapılan çalışmalar
doğrultusunda uygun öğrenme ve öğretme kuram-
ları belirlenmiştir. Bunlar keşfederek öğrenme,
problem çözme ve işbirliğine dayalı öğrenmedir.

(viii) Uygulanan test sonuçları, yapılan gö-
rüşmeler, öğrenme ve öğretme kuramları, öğrenci-
lerin zihinsel, fiziksel ve kişilik gelişimleri gözö-
nüne alınarak çalışma yaprakları geliştirilmiştir.

(ix) Ayrıca, çalışma yaprakları geliştirilirken
öğrenciler tarafından matematiğin okunmasına,
yazılmasına ve tartışılmasına; hem matematiğin
kendi konuları arasında hem de matematikle ger-
çek yaşam arasında bağıntıların kurulmasına; ma-
tematiksel tahminlerin test edilmesinden sonra ge-
nelleştirilmesine; olasılığa karşı olumlu tutum ge-
liştirilmesi için çaba harcanmasına özen gösteril-
miştir.

(x) Çalışma yaprakları geliştirilirken bir ön
uygulama yapılarak aksayan yönleri saptanıp ge-
rekli düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar ikinci kez
uygulandıktan sonra tekrar düzeltmeler yapılmış-
tır.

Y ukarıda açıklanan bir dizi çalışmadan sonra
temelolasılık kavramlarının öğretimi ile ilgili ça-
lışma yaprakları geliştirilmiştir. Bu konuda çalış-
malar halen devam etmektedir.

Bu çalışmada, "ayrık olayların olma olasılı-
ğı "nın öğretimi üzerine geliştirilmiş olan çalışma
yaprağı, öğretmen yönergesi, anket ve çizelgeler
örnek olarak Ek I, II ve III' de verilmiştir. Öğret-
men yönergesi, öğrenci çalışma yaprağının etkin
bir şekilde uygulanabilmesi için hazırlanmıştır.

3. ÖNERiLER

Öğretmenlerin büyük bir ihtiyaç duyduğu bu
tür çalışma yapraklarını geliştirme çalışmalarının,
sadece olasılık kavramlarının öğretiminde değil,
diğer matematik konularının etkin bir şekilde öğ-
retiminde de yaygınlaşması gerekmektedir. Bu tür
materyallerin geliştirilmesi ve öğretim sürecinde
kullanılması sonucunda öğrencilerin başarılarını,

matematiğe ve öğretilen konuya karşı tutumlarını
olumlu yönde etkileyebilecektir.

Ayrıca, bu öğretim materyallerinin okul orta-
mında etkin bir şekilde kullanılabilmesi için öğ-
retmen adaylarına ve öğretmenlere hem alan bilgi-
si hem de öğretim metotları konularında yeterli
bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlayacak bir
eğitim verilmelidir.
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EK I. Ö{;RETMEN içiN ÇALIŞMA YAPRA{;I
KULLANIM YÖNERGESl

Ders Matematik

Konu
Seviye

Hedefler

Olasılık

Orta 3

Öğrencilerin aşağıda sıralanan he-
deflere ulaşmaları sağlanacaktır:

ı. Ayrık olayların olma olasılığının iki olayın ay-
rı ayrı olma olasılıklarının toplamına eşit oldu-

ğunu keşfetmeleri;

2. Veri toplamaları;

3. Verileri tablolamaları;

4. Tabloları yorumlamaları;

5. Grup halinde çalışmaları;

6. Günlük yaşantı ile matematik arasındaki ilişki-
yi anlamaları;

7. Matematik ve olasılığa karşı olumlu tutum ka-
zanmaları.

Ön Bilgi ve Beceriler: Öğrencilerin aşağıda
sıralanan ön koşullara sahip olmaları beklenmek-
tedir:

1. Kümeler ile ilgili işlemleri yapabilme;

2. Ondalık kesirlerle ilgili işlemleri yapabilme.

Araç-Gereç: Her gruba; 15 tane anket, iki
öğrenci çalışma yaprağı, bir tane çizgi çizelgesi,
iki tane kayıt çizelgesi.

Yöntem: Bu etkinlik uygulanmadan en az iki
gün önce aşağıdakileri yapmalısınız:

1. Öğrencilere grup halinde çalışacaklarını söy-
leyiniz;

2. Yetenek, kişilik ve cinsiyet bakımından hete-
rojen olan 4 kişilik gruplar oluşturunuz;

3. Her gruba 15 tane anket dağıtarak bunları
okullarındaki öğrencilere uygulamalarını iste-
yiniz;

4. Çalışma yapraklarının cevaplanması bittikten
sonra rastgele gruplardan seçilen kişilerin so-
ruları cevaplayacağını söyleyiniz;

5. Eğer seçilecek kişi soruyu doğru cevaplamış-
sa grubun bir puan alacağını aksi takdirde
grubun sıfır alacağını söyleyiniz;

6. Soru cevaplanmadığı takdirde rastgele seçi-
len başka bir gruptan herhangi bir kişinin so-
ruyu cevaplamasını isteyeceğinizi belirtiniz.

(NOT: Etkinliği yapmadan önce. öğrencilerinize grup ça-
lışması yapabilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandı-

rabilirseniz. çalışma yapraklar/ndan elde edeceğiniz verim arla-
caklır.)

Çalışma yapraklarının uygulanacağı zaman

aşağıda verilen açıklamaları yapınız:

1. Uygulama süresince sınıf içinde öğrenciler
arasında dolaşarak onların çalışmalarını göz-
leyiniz, öğrencilere teşvik edici sözler söyle-
yiniz ve grupların yardıma ihtiyaçları oldu-
ğunda onları yönlendiriniz fakat doğru cevabı
söylemeyiniz.

2. Her gruba bir tane öğrenci çalışma yaprağı,
çizgi çizelgesi ve kayıt çizelgesi veriniz

3. Öğrenci çalışma yaprağında yer alan i. bölü-
mün 6. adımına gelindiği zaman gruplara yeni
bir kayıt çizelgesi daha veriniz. (Not: Bunun
verilmesinin nedeni hem grup verilerinin top-
lamlarını kullanarak veri sayısını artırmak

hem de öğrenci çalışma yaprağındaki II. bö-
lümdeki sorulara aynı cevap vermelerini sağ-
layarak karışıklıgı önlemektir.)

4. Öğrenci çalışma yaprağındaki i. Bölümün 6.
adımına gelindi ği zaman, tahtaya kayıt çizel-

gesi çizerek her gruptan bir kişi kaldırarak uy-
gun yerlere kendi gruplarında elde ettikleri
verileri yazmalarını isteyiniz.

5. Gruplar, çalışma yapraklarını cevaplamayı
bitirdikten sonra, ikinci çalışma yaprağını da-
ğıtınız ve ilk çalışma yaprağındaki cevapları

yeni verilen çalışma yaprağına geçirmelerini
isteyiniz.

6. Gruplardan en son dağıtılan çalışma yaprakla-
rını toplayınız.

7. Toplanan çalışma yapraklarının, gruplara ek
puan verilmesi amacıyla nodandırılacağını be-
lirtiniz.

8. Rastgele gruplardan birer kişi seçerek sorula-
rın tahtada cevaplanmasını sağlayınız.
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EK II. ANKET ve ÇiZELGELER

Yönerge: Her bir soruyu cevaplarken sadece
bir tane seçeneği işaretleyiniz.

Sınıfınız: ( )] ) 2 ) 3

ı. Aşağıdakilerden hangisi en çok sevdiğiniz seb-
zedir?

) Ispanak ) Patates ) Fasulye

2. Aşağıdakilerden hangisi en çok sevdiğiniz spor-
dur?

) Atletizm ) Futbol ) Voleybol

3. Aşağıdakilerden hangisi en çok sevdiğiniz renk-
tir?

) Kırmızı ) Beyaz ) Siyah

çiZGi ÇiZELGESi

KA YIT ÇiZELGESi

EK III. Ö(;RENCi ÇALIŞMA YAPRA(;I

Yönerge: Bu çalışma yaprağı 4 bölümden
oluşmaktadır. Grup olarak yönergeleri dikkatlice
okuyunuz ve istenenleri yapınız. Soruları cevap-
larken, verilen her bir cevapta bütün grup elemanla-
rının sonuç üzerinde uzlaşması gerekmektedir.

I.BÖLÜM:

Yönerge: Uyguladığınız anketteki 3. soruyu
("Aşağıdakilerden hangisi en çok sevdiğiniz renk-
tir?") gözönüne alarak aşağıda istenenleri yapınız.

1. Elinizde daha önceden uyguladığınız 15 adet
anket olduğunu kontrol ediniz.

2. Grup elemanlarından biri anketteki cevapları
söylerken, diğer bir eleman bunları çizgi çi-
zelgesinde işaretlemelidir.

3. Üçüncü ve dördüncü grup elemanları, çizgi
çizelgesindeki çizgileri sayarak kayıt çizelge-
sinde uygun yerlere yazarken diğer grup ele-
manlarıda işlemlerini doğruluğunu kontrol et-
meli.

4. Kayıt çizelgesindeki bütün toplamları bulu-
nuz.

5. Kayıt çizelgesinden elde edilen verileri yo-
rumIayınız.

6. Öğretmeninizin sizi yönlendirmesi için lütfen
bekleyiniz.

7. Elinizdeki ikinci kayıt çizelgesini, tahtada
çizilmiş ve her bir grup tarafından doldurul-
muş olan çizelgedeki verilerden elde edilen
toplamlara göre doldurunuz.

8. II. bölümdeki soruları ikinci kayıt çizelgesin-
deki verilere göre cevaplayacaksınız.

II.BÖLÜM:

Yönerge: Bu bölümde i. bölümde elde etmiş
olduğunuz ikinci kayıt çizelgesindeki verileri
kullanarak bundan sonraki her bir soruyu cevapla-
yacaksınız.
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I. Aşağıdaki soruları cevaplaymız:

1. Beyaz rengi seven öğrencilerin sayısını yazı-
nız.

2. Siyah rengi seven öğrencilerin sayısını yazı-
nız.

3. Beyaz rengi seven öğrencilerle siyah rengi se-
ven öğrencilerin toplam sayısını yazınız.

4. Çalışmadaki toplam öğrenci sayısını yazınız.

5. Beyaz veya siyah rengi seven öğrencilerin ça-
lışmaya katılan toplam öğrenci sayısına oranı-
nı bulmak için aşağıdaki kesirlerin pay ve
paydalarını hem kelimelerle hem de sayılarla

ifade ediniz.

D
D

**** Beyaz veya Siyah Rengi Seven Öğrenciyi
Seçme Olasılığı'nın Tanımı ****

r ,
Beyaz veya
Siyah Rengi
Seven
Öğrencileri
Seçme Olasılığı

Beyaz vey'a Siyah Rengi
Seven Oğrencilerin

Sayısı

Toplam Öğrenci Sayısı
-

L ~

II. Yukarıda verilen ifadeyi kümeler kura-
mmı kullanarak, matematiksel sembollerle ifa-
de etmek için aşağıdaki soruları cevaplayacak-
smız.

i) "Ö" olarak gösterilen örnek uzayını ta-
nımlayınız ve Ö'nün eleman sayısını yazınız.

Ö = { } ve n(Ö) =?

2) Aşağıdaki istenenleri yapınız.

"U" olayı şu şekilde tanımlansın:

u= { beyaz veya siyah rengi seven öğrenci },

n(U)= ?

"B" olayı şu şekilde tanımlansın:

B= { beyaz rengi seven öğrenci}, n(B)= ?

"R" olayı şu şekilde tanımlansın:

R= { siyah rengi seven öğrenci }, n(R)= ?

3) "U" kümesini "B" ve "R" kümeler cin-

sinden kümeler kuramını kullanarak nasıl yazabi-
lirsiniz?

4) i. Bölümde verilen "Beyaz veya Siyah
Rengi Seven Öğrencileri Seçme Olasılığı" tanı-
mını kümeler kuramındaki sembollerle ifade edi-

nız.

llL. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Beyaz veya siyah rengi seven öğrencileri seç-
me olasılığını yazınız.

2. Beyaz rengi seven öğrencileri seçme olasılı-
ğını yazınız.

3. Siyah rengi seven öğrencileri seçme olasılığı-
nı yazınız.

4. İkinci ve üçüncü sorudaki olasılıkların topla-
mını yazınız.

5. Beyaz veya siyah rengi seven öğrencileri seç-
me olasılığını, beyaz rengi seven öğrencileri
seçme olasılığı (P(B» ve siyah rengi seven
öğrencileri seçme olasılığından (P(R» yarar-
lanarak yazınız.

IV. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

ı. "I" olayı, şu şekilde tanımlansın:

i={ beyaz ve siyah rengi seven öğrenci}

"I" olayını kümeler kuramını kullanarak "B"

ve "R" cinsinden yazınız.

1. Hem beyaz hem de siyah rengi seven öğren-
ci var mı?

2. "I'''nın nasıl bir küme olduğunu açıklayınız.

3. Olasılık teorisinde, "B" ve "R" olaylarının
ne tür olaylar olduğunu açıklayınız.
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4. Aşağıdaki boşlukları bu etkinlik sonucundaelde
ettiğiniz bulgulardan yararlanarakdoldurunuz.

r ,
Eğer "B" ve "R" olaylar
ise "B" veya "R" olayının olma olasılığı,
"B" olayının ve "R" olayının olma
olasılıklarının eşittir.

L ~

ALıŞTIRMA:

Bu çalışmada elde ettiğiniz verileri kullana-

rak "kırmızı veya beyaz rengi" seven öğrencileri

seçme olasılığını hesaplayınız. (Not: Ayrıntılı ola-

rak çözümünüzü yapınız).
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