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7, 8 VE 9. SINIF Ö⁄RENC‹LER‹N‹N
OLASILIK ‹LE ‹LG‹L‹ ANLAMA VE KAVRAM

YANILGILARININ ‹NCELENMES‹

Derya ÇEL‹K*
Gönül GÜNEfi**

ÖÖzzeett

Bu çal›flma ile farkl› seviyelerdeki ö¤rencilerin olas›l›kla ilgili gerçek
dünyadaki sezgi ve deneyimleri sonucu oluflan anlama ve kavram yan›lg›lar›n›n
de¤ifliminin incelenmesi amaçlanm›flt›r. Bu amaçla Trabzon ilindeki 7, 8 ve 9. s›-
n›flarda ö¤renim gören toplam 218 ö¤renci üzerinde boylamsal (cross-sectional)
bir çal›flma yürütülmüfltür. Çal›flmada veri toplamak amac›yla çoktan seçmeli
bir test haz›rlanm›flt›r. Ayr›ca ö¤rencilerden sorulara verdikleri cevab›n nedeni-
ni aç›klamalar› istenmifltir. Böylece hem nicel hem de nitel veriler elde edilmifl-
tir. Çal›flmadan elde edilen sonuçlara göre, “temsil etme” ve “negatif ve pozitif
yeniden meydana gelme” ile ilgili yan›lg›lar›n s›n›f seviyesi artt›kça azald›¤›, an-
cak “basit ve bileflik olaylar”, “birleflme yan›lg›s›” ve “örnek kümenin büyüklü-
¤ü” ile ilgili yan›lg›lar›n ise her s›n›f seviyesinde ö¤rencilerin büyük bir ço¤un-
lu¤unda varoldu¤u saptanm›flt›r. Ö¤renciler genel olarak verdikleri do¤ru ce-
vaplar›n nedenlerini aç›klamada yetersiz kalm›fllard›r. Bu sonuçlar›n ›fl›¤›nda,
ö¤rencilerin yan›lg›ya düfltükleri kavramlar› fark edebilecekleri araflt›rma ge-
rektiren ve somut materyaller içeren  etkinliklere derslerde yer verilmesi öneri-
lebilir. 

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Olas›l›k, kavram yan›lg›s›, boylamsal çal›flma

GGiirriiflfl

Olas›l›k, olaylar›n olabilirli¤inin say›larla ifade edilmifl fleklidir (Salan, 1998)
ve birçok meslekte, günlük hayatta ald›¤›m›z pek çok kararda önemli bir role sahip-
tir (Hirsch ve O’Donnell, 2001). Hava raporlar›n›n yorumlanmas›, biyolojide kal›t›m-
la ilgili deney sonuçlar›n› anlamlaflt›r›lmas›, do¤mam›fl bebeklerin hastal›kl› olma
risklerinin belirlenmesi, sigara içmenin akci¤er kanserine sahip olma olas›l›¤›n› ne ka-
dar artt›rd›¤›n›n hesaplanmas› gibi birçok alanda olas›l›k etkili bir flekilde kullan›l-
maktad›r (Hirsch ve O’Donnell, 2001; Akdeniz, 1995).

Olas›l›k konusu, ülkemizde 1960’l› y›llardan beri lise programlar›nda yer al-
maktad›r. Matematik program›nda 1990 ve 1992 y›llar›nda yap›lan de¤ifliklikler sonu-
cu olas›l›kla ilgili pek çok konu programa eklenmifl ve yeni ders kitaplar›nda yer al-
m›flt›r (Kazak, Yetkin ve Bulut, 1999). Ülkemizde son bir y›la kadar olas›l›k konusu ilk
olarak 8. s›n›f matematik program›nda yer almaktayd›. ‹lkö¤retim programlar›ndaki

* Arfl. Gör.; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih E¤itim Fakültesi, OFMA E¤itimi Bölümü
** Arfl. Gör.; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih E¤itim Fakültesi, ‹lkö¤retim Bölümü



yeniden yap›lanma ile bundan sonra ö¤renciler 4. s›n›ftan itibaren olas›l›k kavramla-
r› ile tan›flmaktad›r. 

Olas›l›k konusu, hem ö¤retmen hem de ö¤rencilerin iflleniflinde zorluk çektik-
leri konular›n bafl›nda gelmektedir (Boyac›o¤lu, Erduran, ve Alkan, 1996; Bulut, Eki-
ci ve ‹fleri 1999). Bu durum, yaln›zca bizim ülkemiz için de¤il, di¤er birçok ülke için
de geçerlidir (Bulut, 1997). APU (Assessment of Performance Unit) (1985) de yay›nla-
d›¤› sonuç bildirgesinde olas›l›k kavramlar›n›n anlafl›lmas› zor kavramlardan biri ol-
du¤unu belirtmifl ve bu kavramlar› do¤ru bir flekilde kullanmay› ö¤renen çocuk say›-
s›n›n çok az oldu¤unu ifade etmifltir (Green, 1983; Way, 1997; Dando,1997). 

Çocuklar, küçük yafllardan itibaren etraflar›n› çevreleyen fiziksel dünyay› ken-
di deneyimleri vas›tas›yla tan›maya çal›fl›r. Bunun bir sonucu olarak, bazen zihinle-
rinde deneyim yaflad›klar› olaylarla ilgili bilimsel gerçeklerle örtüflmeyen kavramlar
olufltururlar ki bu durum kavram yan›lg›s› olarak adland›r›lmaktad›r (Büyükkasap
ve Samanc›, 1998). Birçok araflt›rma sonucu, çocuklar›n herhangi bir e¤itim almaks›-
z›n temel olas›l›k kavramlar›n› anlamay› sezgisel olarak gelifltirdiklerini göstermifltir
(Shaughnessy, 1992; Shaughnessy, 1993; Fischbein ve Schnarch, 1997; Way, 1997, Gre-
er,  2001). Yine bu çal›flmalar, bu sezgilerin büyük bir ço¤unlu¤unun yanl›fl veya ya-
n›lt›c› oldu¤unu ve çocuklarda sonradan düzeltilmesi oldukça zor olan kavram yan›l-
g›lar›n› gelifltirdi¤ini kan›tlam›flt›r (Way, 1997). Ö¤rencilerin olas›l›kla ilgili kavram
yan›lg›lar›na sahip olmalar› baflar›lar›n› etkilemekte ve olas›l›k ö¤retiminde problem-
lerin yaflanmas›na sebep olmaktad›r (Fischbein ve Schnarch, 1997). fiöyle ki, kavram-
lar›n ö¤renciler taraf›ndan do¤ru bir flekilde alg›lanabilmesi onlar›n bu kavramla ilgi-
li ön bilgilerinin yeterli düzeyde olmas›na ba¤l›d›r. Temel kavramlar›n yeterli düzey-
de anlafl›lmamas›, daha ileriki konular›n ö¤renilebilmesini engellemektedir. Bu ne-
denle ö¤rencilerin olas›l›k kavramlar› ile ilgili kavram yan›lg›lar›n› ortaya ç›kar›lma-
s›, etkili bir olas›l›k ö¤retimi aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. 

Literatürde tan›mlanan ve bu çal›flmada yer verilen olas›l›k ile ilgili kavram
yan›lg›lar› afla¤›da verilmifltir.

TTeemmssiill  eettmmee  ((RReepprreessaannttaattiivveenneessss)):: ‹nsanlar genellikle bir olay›n olma olas›l›-
¤›n›, örnek uzay› en iyi nas›l temsil edebilece¤ine ba¤l› olarak tahmin ederler. Birçok
insana göre, bir olay ya örnek uzay› ya da olaylar›n rasgele meydana geldi¤i süreci
yans›tmal›d›r. Örne¤in, bir ailenin alt› çocu¤u olsun (E:Erkek çocuk, K:K›z çocu¤u
göstermektedir.). Ço¤u insan bu durumda EKKEKE fleklindeki bir s›ralaman›n, EE-
EEKE, EEEKKK fleklindeki bir s›ralamadan daha olas› oldu¤unu düflünür. Birinci du-
rumda EKKEKE örnek uzay›, EEEEKE dan daha iyi yans›tmaktad›r. Çünkü erkek ve-
ya k›z çocu¤un olma olas›l›¤› %50 dir. Dolay›s›yla do¤acak çocuklar›n yar›s›n›n k›z,
yar›s›n›n erkek olmas› beklenir. ‹kinci durumda ise EEEKKK fleklindeki düzenli bir s›-
ralama, çocuklar›n cinsiyetlerinin rasgele olma sürecini temsil etmemektedir (Sha-
ughnessy,1992; Fischbein ve Schnarch, 1997). Teorik olarak ise 64 farkl› s›ralaman›n
her birinin meydana gelme olas›l›¤› birbirine eflittir.

NNeeggaattiiff  yyeenniiddeenn  mmeeyyddaannaa  ggeellmmee  ((NNeeggaattiivvee  rreecceennyy  eeffffeecctt)):: Ard arda ayn› so-
nucun gelmesi, bir çok insan› bir sonrakinde farkl› bir sonucun gelmesi gerekti¤i flek-
linde düflünmeye sevk eder. Bu düflünce fleklinin temelinde, sonuçlar›n oran›n›n den-
gelenmesi yatmaktad›r (%50 yaz›, %50 tura gelmesi gibi). Ço¤u insan birkaç sefer üst
üste tura geldikten sonra, yaz› gelme olas›l›¤›n›n daha yüksek oldu¤una inan›r. Bu-
nunla birlikte, üç kez üst üste tura geldikten sonra dördüncünün de tura gelece¤ini
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düflünmenin temelinde ise flartlar›n eflit olmad›¤› (bir hilenin söz konusu olabilece¤i)
varsay›m› yatmaktad›r. Bu yan›lg› “pozitif yönde yeniden meydana gelme (positive recency
effect)” olarak adland›r›l›r (Shaughnessy, 1992; Fischbein ve Schnarch, 1997)

BBaassiitt  vvee  bbiilleeflfliikk  oollaayyllaarr ((SSiimmppllee  eevveennttss  aanndd  ccoommppoouunndd  eevveennttss))::  ‹ki zar›n ay-
n› anda at›lmas› durumunda her bir ikiliye ulaflma ihtimalinin eflit oldu¤u düflünül-
mektedir. Yani iki zar›n alt› gelme olas›l›¤› ile zarlardan birinin befl di¤erinin alt› gel-
me olas›l›¤›n›n ayn› olmas›. (Shaughnessy, 1992; Fischbein ve Schnarch, 1997) 

BBiirrlleeflflmmee  yyaann››llgg››ss››  ((CCoonnjjuunnccttiioonn  ffaallllaaccyy)):: Baz› durumlarda olas›l›k hesab› ile
iliflkisi olmayan, kiflinin tipik özellikleri hakk›nda yan›lt›c› bilgi verilmesi, olay›n ol-
ma olas›l›¤›n›n göz ard› edilmesinde oldukça etkili olmaktad›r. Örne¤in, 30 mühendi-
sin ve 70 avukat›n ad›n›n  yer ald›¤› bir listeden bir isim rasgele seçilecektir. Seçilecek
kiflinin mühendis yada avukat olma olas›l›¤›ndan hangisinin yüksek oldu¤u soruldu-
¤unda, ço¤unlukla avukatlar›n say›s› fazla oldu¤u için avukat cevab› gelecektir. An-
cak seçilen kiflinin “35 yafl›ndad›r. Yenilikleri takip eder. Say›larla aras› iyidir. Politik konu-
larla ilgilenmez.” fleklinde tipik özellikleri verildi¤inde, birçok insan listedeki avukat
ve mühendislerin say›s›n› dikkate almadan mühendis cevab› verir (Shaughnessy,
1992). 

ÖÖrrnneekk  kküümmeenniinn  bbüüyyüükkllüü¤¤üünnüü  iihhmmaall  eettmmee  ((TThhee  eeffffeecctt  ooff  ssaammppllee  ssiizzee)):: ‹n-
sanlar, yar›s› siyah yar›s› beyaz bilyelerin yer ald›¤› bir torbadan yap›lan 10 çekiliflten
en az 7 sinin beyaz bilye olma olas›l›¤›n›n, 100 çekiliflten en az 70’inin beyaz olma ola-
s›l›¤›na eflit oldu¤u düflünür. ‹nsanlar olas›l›¤› tahmin ederken örnek kümenin bü-
yüklü¤ünün etkisini ihmal etme e¤ilimindedirler. Uç durumlar›n (10 çekiliflten onun-
da beyaz gelmesi gibi) büyük örnekleme göre küçük örneklem üzerinde meydana
gelme olas›l›¤›n›n, daha büyük olmas› birçok insan için anlafl›l›r de¤ildir. (Shaugh-
nessy, 1992)

AArraaflfltt››rrmmaann››nn  AAmmaacc››

Bu çal›flma ile farkl› seviyelerdeki (7, 8 ve 9. s›n›f) ö¤rencilerin olas›l›kla ilgili
gerçek dünyadaki sezgi ve deneyimleri sonucu oluflan anlama ve kavram yan›lg›lar›-
n›n de¤ifliminin incelenmesi amaçlanm›flt›r. 

YYöönntteemm

Bu çal›flma boylamsal (cross-sectional) bir çal›flma olup,  Trabzon ilindeki 7, 8
ve 9. s›n›flarda ö¤renim gören ö¤renciler üzerinde yürütülmüfltür. Boylamsal çal›flma;
ayn› örneklemin farkl› seviyelerdeki geliflimini takip etmek yerine, farkl› seviyelerde-
ki farkl› örneklem üzerinde çal›flmay› yürütme fleklinde planlan›r (Çepni, 2005). Bu
tür çal›flmalar, araflt›rmac›ya bulgular›n› daha k›sa sürede toplama ve araflt›rmay› da-
ha az maliyetle tamamlama f›rsat› verir (Cohen ve Manion, 1994).

Afla¤›da yer alan tablo örneklemdeki ö¤rencilerin s›n›f seviyelerini ve yafllar›-
n› göstermektedir. 

TTaabblloo––11.. Örneklemdeki ö¤rencilerin s›n›f seviyesi ve yafla göre da¤›l›m›
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S›n›f 7. s›n›f 8. s›n›f 9. s›n›f

Yafl 13 14 15 

Ö¤renci Say›s› 65 67 86



Burada oldu¤u gibi farkl› s›n›f seviyesi ve yafl gruplar›nda ö¤rencilerin kav-
ram yan›lg›lar›n› tan›mlama ve karfl›laflt›rma f›rsat› verecek, ayr›ca kavramlar›n geli-
flimi hakk›nda genel bir resim sunacakt›r. Bu ise söz konusu kavramlar›n ö¤retimi ko-
nusunda çok de¤erli katk›lar sa¤layacakt›r.

Uygulaman›n yap›ld›¤› ö¤renci gruplardan 7. s›n›f ö¤rencileri olas›l›k konusu
ile ilgili formal bir e¤itim almam›fllard›r. 8. ve 9. s›n›ftaki ö¤renciler ise olas›l›k konu-
suna yönelik bir e¤itimden geçmifllerdir. Çal›flmaya 7. s›n›flar›n dahil edilmesinin se-
bebi, formal e¤itim almam›fl ö¤rencilerin gerçek dünyadaki deneyimleri ve sezgileri
sonucu oluflan kavram yan›lg›lar›n› tan›mlamakt›r. 8. ve 9. s›n›flardan elde edilen ve-
rilerle ise okullarda verilen e¤itimin kavram yan›lg›lar›n›n giderilmesindeki etkileri
hakk›nda fikir sahibi olmam›z› sa¤layacakt›r. 

Bu çal›flmada veri toplamak amac›yla çoktan seçmeli bir test haz›rlanm›flt›r.
Testteki maddeler bu konu ile ilgili daha önce yap›lan çal›flmalardan derlenmifltir
(Shaughnessy, 1992; Fischbein ve Schnarch, 1997; Afantiti Lamprianou ve Williams,
2002). Test oluflturulduktan sonra 43 ö¤renciden oluflan bir 8. s›n›fta pilot uygulama-
s› yap›lm›flt›r. Pilot uygulama sonuçlar›na göre maddelerde ö¤rencilerin anlamad›k-
lar› ifadeler tespit edilerek gerekli düzenlemeler yap›lm›flt›r. Bunun yan› s›ra, madde
güçlük indisleri göz önünde bulundurularak üç maddenin testten ç›kar›lmas›na ka-
rar verilmifltir. Kuder-Richardson formülüne (KR-20) göre testin güvenilirlik katsay›-
s› 0.81 olarak ölçüldü¤ünden testin güvenilir oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r. Ayr›ca,
testin geçerlili¤ini sa¤lamak için konu ile ilgili alan e¤itimcilerinin görüfllerine baflvu-
rulmufltur. 

Testin maddeleri iki k›s›mdan oluflmaktad›r. Birinci k›s›mda ö¤rencilerden so-
runun cevab›n› verilen seçenekler aras›ndan seçmeleri istenmifltir. Bu soruya verilen
cevap seçenekleri aras›nda kavram yan›lg›s›n› gösteren bir seçenekte eklenmifltir.
‹kinci k›sm›nda ise ö¤rencilerden tercih ettikleri seçene¤i niçin tercih ettiklerini yaz›-
l› olarak aç›klamalar› istenmifltir. Böylece ilk k›s›mdan nicel, ikinci k›s›mdan nitel ve-
riler elde edilmifltir. Testte yer alan maddelerden biri afla¤›dad›r.

Bir loto oyununda 46 say› aras›ndan 6 say› seçilmektedir. Afla¤›daki seçimlerden han-
gisinin kazanma olas›l›¤› en fazlad›r?

a) 1,2,3,4,5,6

b) 39,1,17,43,8,27

c) Hepsinin kazanma olas›l›¤› eflittir.

Neden?

Test, her ö¤renci grubuna bir saatlik ders süresince gerçek s›n›f ortam›nda uy-
gulanm›flt›r. 

Testteki maddelerin ilk k›sm›ndan elde edilen veriler yüzde ve frekanslarla
ifade edilmifltir. ‹kinci k›s›mdan elde edilen veriler, do¤ru ve yan›lg›l› cevaplar›n ne-
denleri en çok tekrar eden görüfller do¤rultusunda irdelenmifltir. 

BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruumm

Bu bölümde, testteki maddelerin ilk k›sm›ndan elde edilen bulgular s›n›flara
göre yüzde ve frekans da¤›l›m› tablosu ile verilmifltir. Daha sonra testin ikinci k›sm›n-
dan elde edilen nitel veriler  yorumlanm›flt›r.
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ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  TTeemmssiill  EEttmmee  iillee  iillggiillii  KKaavvrraamm  YYaann››llgg››llaarr››  

11..  SSoorruu::  Bir loto oyununda 46 say› aras›ndan 6 say› seçilmektedir. Afla¤›daki seçim-
lerden hangisinin kazanma olas›l›¤› en fazlad›r?

a) 1,2,3,4,5,6

b) 39,1,17,43,8,27

c) Hepsinin kazanma olas›l›¤› eflittir.

Bu soru ile ilgili olarak 7, 8 ve 9. s›n›ftaki ö¤rencilerin verdi¤i do¤ru, yanl›fl ve
yan›lg›l› cevaplar›n frekans ve yüzdeleri afla¤›daki tabloda yer almaktad›r.

TTaabblloo––22:: 1. Soruya Verilen Cevaplar›n Yüzde ve Frekans Da¤›l›m›

Örneklemimizdeki 7. s›n›flar›n %29’u, 8. s›n›flar›n %4’ü ve 9. s›n›flar›n %3’ü
temsil etme ile ilgili kavram yan›lg›s›na sahiptir. 7. s›n›f ö¤rencilerin yaklafl›k üçte bi-
ri bu yan›lg›ya sahipken 8. ve 9. s›n›flara do¤ru bu oran gittikçe düflmektedir. Ö¤ren-
cilerin formal anlamda olas›l›k kavramlar› ile ilk olarak 8. s›n›fta karfl›laflt›klar› göz
önünde bulunduruldu¤unda, bu kavram yan›lg›s›n›n giderilmesinde ald›klar› e¤iti-
min etkili oldu¤u düflünülebilir.   

7. s›n›f ö¤rencileri do¤ru cevaplar›na; “Bu oyun bir flans oyunudur hepsinin ka-
zanma olas›l›¤› eflittir.”, “Ne olaca¤›n› kimse bilemez.”, “Çekiliflte her fley olur. Say›lar ard›-
fl›k olabilece¤i gibi karma da olabilir.” gibi nedenler ileri sürmüfllerdir. Bu ö¤renciler da-
ha önceden olas›l›k e¤itimi almam›fl olmalar›na ra¤men, böyle bir çekiliflte her bir sa-
y› grubunun gelme olas›l›¤›n›n eflit oldu¤unun fark›ndad›rlar. Bunun yan› s›ra birkaç
ö¤renci de cevab›n ne oldu¤unu bilmedi¤inden bu seçene¤i iflaretledi¤ini belirtmifltir. 

8. s›n›flar›n do¤ru cevaplar› incelendi¤inde ö¤rencilerin ço¤unlu¤unun “Çün-

kü hepsinden bir tane oldu¤u için hepsinin kazanma olas›l›¤› eflittir.”, “Hepsinin kazanma ola-

s›l›¤› eflittir. Çünkü 46 say›dan her say› ç›kabilir. Onun için her say›n›n ç›kma ihtimali var-

d›r.” gibi k›smen do¤ru say›labilecek nedenler ileri sürdükleri görülmüfltür. Ancak ba-

z› ö¤renciler ise, “Hepsi ç›kabilir. Hepsinin ç›kma olas›l›¤›       d›r. Her birinin çekilme ola-

s›l›¤› eflittir.”, “46 say›dan 6 tanesinin gelme olas›l›¤› a ve b fl›kk›nda         d›r.”, “Hepsinin

gelme olas›l›¤›         üssü 6 d›r.” gibi do¤ru cevaplar›na yanl›fl olas›l›k hesaplar› içeren

nedenler ileri sürmüfllerdir. 
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77..  ss››nn››ff 88..  ss››nn››ff 99..  ss››nn››ff

11..  ssoorruu ff %% ff %% ff %%

DDoo¤¤rruu  CCeevvaapp 45 0,69 61 0,91 80 0,93

KKaavvrraamm  YYaann››llgg››ss›› 19 0,29 3 0,04 3 0,03

YYaannll››flfl  CCeevvaapp 1 0,02 2 0,03 2 0,02

BBooflfl 0 0,00 1 0,02 1 0,01
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9. s›n›flarda verilen do¤ru cevaplar›n nedenleri irdelendi¤inde olas›l›k hesap-

lar›ndan faydalanma gayreti içinde olduklar› görülmüfltür. Ancak birço¤u bunda ba-

flar›s›z olmufltur. Ö¤rencilerin bir k›sm› do¤ru cevaplar›na neden olarak flu ifadeleri

kullanm›fllard›r; “Her say›dan bir tane var ve hepsinin ç›kma flans› eflittir.”, “Her bir say›-

n›n gelme olas›l›¤›        d›r.”, “Hangi say›n›n nas›l çekilece¤i belli de¤ildir. Bütün say›lar›n

ç›kma flans› eflittir.”, “46 say›dan herhangi 6 tane say›n›n seçim olas›l›¤› hep ayn›d›r.        d›r.”.

Ayr›ca; “Rasgele seçildi¤i için eflittir.”, “Say›lar›n hepsi birbirinden ba¤›ms›zd›r.”, “Çünkü

bunlar›n hepsi ayr› ayr› olaylard›r. Ve hepsi ayr› birer sonuçtur. Bundan dolay› hepsinin ka-

zanma olas›l›¤› eflittir.” fleklinde nedenler de ileri sürmüfllerdir. 

Bu kavram yan›lg›s›n›n yo¤un bir flekilde görüldü¤ü 7. s›n›f ö¤rencileri, yan›l-
g›l› cevaplar›n›n nedenlerini flu flekilde ifade etmifllerdir; “Say›lar kar›fl›k oldu¤undan
say›lar›n kar›fl›k gelmesi gerekir. Ard›fl›k olamaz.”, “Toplar kar›fl›kt›r. Ard›fl›k say›lar›n pefl pe-
fle gelmesi çok mümkün de¤ildir.”, “Loto oyununda ayn› say›lar›n ard arda gelmesi biraz ola-
naks›zd›r.”, “Toplar ard arda gelemez. Hadi 2, 3 tanesi geldi ama 6 tane gelemez. En uygunu
kar›fl›k olmas›.”, “Toplar iyice kar›flt›r›ld›¤› için hepsi farkl› taraflara da¤›ld›. O yüzden s›ray-
la gelmez.” gibi cevaplarla ö¤renciler do¤rudan seçeneklerde verilen say› gruplar›n›n
görüntüsüne odaklanm›fl ve yan›lg›ya düflmüfllerdir. 

8. ve 9. s›n›fta bu yan›lg›ya sahip ö¤renci yüzdesi çok düflüktür. Ancak ö¤ren-
cilerin verdikleri yan›lg›l› cevaplar irdelendi¤inde 7. s›n›f ö¤rencilerinin nedenlerine
benzer nedenlerle yan›lg›ya düfltükleri görülmüfltür. 

ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  NNeeggaattiiff  vvee  PPoozziittiiff  YYöönnddee  YYeenniiddeenn  MMeeyyddaannaa  GGeellmmee  iillee  iillggiillii
KKaavvrraamm  YYaann››llgg››llaarr››

22..  ssoorruu::  Bir madeni para 4 kez at›l›yor. Her seferinde TTTT (T:Tura) geliyor. Beflinci
at›flta afla¤›dakilerden hangisinin gelme ihtimali en yüksektir? 

a)  Tura

b)  Yaz›

c) Tura veya yaz› gelme ihtimali eflittir.

33..  ssoorruu:: Bir ailenin 4 erkek çocu¤u olmufltur; EEEE (E:Erkek). Ailenin beflinci çocu-
¤u için afla¤›dakilerden hangisinin olma ihtimali en yüksektir?

a) Erkek

b) K›z 

c) Erkek veya k›z olma ihtimalleri eflittir.

Yukar›da yer alan iki soru da ö¤rencilerin negatif ve pozitif yönde yeniden
meydana gelme ile ilgili yan›lg›lar›n› ölçmek için sorulmufltur. 2. soru ard arda f›rla-
t›lan bozuk paran›n yaz›-tura gelme durumu, 3. soru ise ard arda do¤an çocuklar›n
cinsiyetleri ile ilgilidir. Bunlar›n her ikisi de ö¤rencilerin günlük yaflamdaki deneyim-
leriyle alakal› olmas›na ra¤men, 3. soru daha do¤al bir durumu (müdahale veya hile-
nin söz konusu olmad›¤›) temsil etmektedir. 

Bu sorulara 7, 8 ve 9. s›n›ftaki ö¤rencilerin verdi¤i do¤ru ve yan›lg›y› gösteren
cevaplar›n›n frekans ve yüzdeleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir. 

77,,  88  vvee  99.. SS››nn››ff  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn OOllaass››ll››kk  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  AAnnllaammaa  vvee  KKaavvrraamm YYaann››llgg››llaarr››nn››nn ...... u
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TTaabblloo––33::  2. ve 3. Soruya Verilen Cevaplar›n Yüzde ve Frekans Da¤›l›m›

* Pozitif yönde yeniden meydana gelme ile ilgili kavram yan›lg›l› cevaplar› 
** Negatif yönde yeniden meydana gelme ile ilgili kavram yan›lg›l› cevaplar› 

Tablodan da görüldü¤ü gibi, 2. soruda kavram yan›lg›s› 7. s›n›fta %31
(0,20+0,11), 8. s›n›fta %8 iken 9. s›n›flar›n yüzdesi %14’dür. 3. soruya kavram yan›lg›-
l› cevap veren ö¤renci yüzdesi 7. s›n›fta %41, 8. s›n›fta %12, 9. s›n›fta %10 fleklinde git-
tikçe düflmektedir. Bunun yan› s›ra 7. s›n›f ö¤rencilerinin kavram yan›lg›s›n› gösteren
cevap yüzdeleri 2. soruda %31 ile pozitif yönde yeniden meydana gelme do¤rultu-
sunda oldu¤u halde 3. sorudaki yüzde %41 ile negatif yönde yeniden meydana gel-
me do¤rultusundad›r. ‹ki soru aras›ndaki bu %10’luk fark dikkat çekicidir. Ancak, her
iki soruda da s›n›f seviyesi artt›kça bu yan›lg›n›n büyük oranda kayboldu¤u görül-
mektedir.

7. s›n›f ö¤rencilerinin do¤ru cevaplar›n›n nedenleri incelendi¤inde; “‹kisinin de
yüzde 50 ç›kma ihtimali vard›r.”, “Ya yaz› ya da tura gelecektir.”, “Ya k›z ya da erkek olaca-
¤›ndan olas›l›k eflittir.” fleklinde do¤ru nedenler ileri süren ö¤rencilerin yan› s›ra “Ne ge-
lece¤ini bilemeyiz.”, “Birincisinde tura gelir ikincisinde yaz› gelir.”, “fians› belirler.”, “Para-
y› ne kadar güçle att›¤›m›za ba¤l›, ne kadar yukar› atarsak o kadar döner.” gibi do¤ru say›-
lamayacak nedenler  ileri sürenler de olmufltur.  

8. s›n›ftaki ö¤renciler do¤ru cevaplar›n›n nedenlerini; “4 kez at›ld›¤›nda tura ge-

lebilir. Ancak 5. at›flta hangisinin gelece¤i belli olmaz. Yaz›da turada gelebilir.”, “Tura gelme

olas›l›¤›      , yaz› gelme olas›l›¤›       . Bunlar birbirine eflit oldu¤u için her ikisi de gelebilir.”,

“Paran›n iki yüzü vard›r. O nedenle yaz› ve tura gelme ihtimalleri ayn›d›r.”, “Çünkü ilk dört

çocukta flansa 4 erkek çocuk do¤mufltur. 5. olan çocuk ise hem k›z olabilir hem de erkek olabi-

lir. ‹kisinin de olma ihtimali ayn›d›r.” gibi nedenlerle do¤ru bir flekilde aç›klam›fllard›r. 

9. s›n›flarda verilen do¤ru cevaplar›n nedenleri irdelendi¤inde genellikle do¤-

ru düflünerek do¤ru cevaba ulaflt›klar› görülmüfltür; “Erkek olma olas›l›¤›        dir.  K›z

olma olas›l›¤›        dir.”, “Bu 4 olay birbirinden ayr›d›r. Ba¤›ms›z olaylard›r”, “4 çocu¤un er-
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77..  ss››nn››ff 88..  ss››nn››ff 99..  ss››nn››ff

22..  ssoorruu ff %% ff %% ff %%

DDoo¤¤rruu  CCeevvaapp 45 0,69 61 0,91 72 0,84

KKaavvrraamm  YYaann››llgg››ss››**  13 0,20 5 0,07 7 0,08

KKaavvrraamm  YYaann››llgg››ss››**** 7 0,11 1 0,01 5 0,06

BBooflfl 0 0,00 0 0,00 2 0,02

33..  ssoorruu

DDoo¤¤rruu  CCeevvaapp 38 0,58 59 0,88 77 0,90

KKaavvrraamm  YYaann››llgg››ss››** 12 0,18 4 0,06 6 0,07

KKaavvrraamm  YYaann››llgg››ss››**** 15 0,23 4 0,06 3 0,03

BBooflfl 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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kek olmas› 5. inin de erkek olaca¤› anlam›na gelmez.”. Bununla birlikte “Biyolojik flartlarda

5. çocuk da erkek olmal›d›r. Ancak matematiksel ortamda 5. çocu¤un erkek ya da k›z olma ih-

timalleri eflittir.”, “Bask›n gene ba¤l›d›r iki cins de olabilir.” gibi verdikleri cevaplar› fark-

l› nedenler ileri sürerek aç›klayanlarda olmufltur. 

7. s›n›f ö¤rencileri yan›lg›l› cevaplar›na neden olarak; “Hepsi tura oldu¤u için bu
at›flta tura gelir.”, “Öncekiler tura oldu¤u için bu yaz› gelir.”, “Her seferinde erkek oldu¤u
için yine erkek olur.” veya “5. kez k›z olma ihtimali çok yüksektir.” gibi aç›klamalar getir-
mifllerdir. Bunlar›n yan› s›ra cevaplar›n› kendi çevrelerinden örneklerle aç›klamaya
çal›flan ö¤rencilerde olmufltur; “Benim 5 kardeflim, k›z oldu¤u için k›z olur.”, “K›z çocu¤u-
nun olmas› için dua etmifl olabilir”, “K›zlar en sonra do¤arlar.” gibi.

8. ve 9. s›n›fta yan›lg›l› cevap veren ö¤renciler, 7. s›n›f ö¤rencilerine benzer ne-
denler ileri sürmüfllerdir. Bunlar; “Çünkü 4 kez tura gelmiflse 5. kez tura gelme olas›l›¤›
vard›r.”, “4 kez turadan sonra tekrar tura gelmesi büyük bir flans olur. Yaz› gelme ihtimali da-
ha fazlad›r.”, “4 erkekten sonra k›z olma ihtimali yüksektir.” “4 kez erkek olmufl 5. de erkek ol-
maz.” fleklindedir. 8. ve 9. s›n›flardan dört erkekten sonra yine erkek olaca¤›n› düflü-
nen ö¤renciler; “Kal›tsal yap›lardan dolay› erkek olma olas›l›¤› yüksektir.”, “Biyoloji dersin-
den ö¤rendi¤imiz kadar›yla erkek olmas› gerekiyor.” fleklinde cevap vermifllerdir. Burada
ö¤rencilerin matematik dersindeki anlamalar›n›, baflka bir disiplininin nas›l etkiledi-
¤i aç›kça görülmektedir.

ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  BBaassiitt  vvee  BBiilleeflfliikk  OOllaayyllaarr  iillee  iillggiillii  KKaavvrraamm  YYaann››llgg››llaarr››

44..  SSoorruu:: Hilesiz iki zar ayn› anda at›ls›n. Afla¤›daki ikililerden hangisinin mey-
dana gelme ihtimali daha büyüktür?

a) Zarlardan birinin 5, di¤erinin 6 gelmesi

b) Zarlardan ikisinin de 6 gelmesi

c) Her ikisin de meydana gelme olas›l›¤› eflittir.

Bu soruya 7, 8 ve 9. s›n›ftaki ö¤rencilerin verdi¤i do¤ru, yanl›fl ve yan›lg›y›
gösteren cevaplar›n›n frekans ve yüzdeleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir. 

TTaabblloo––44::  4. Soruya Verilen Cevaplar›n Yüzde ve Frekans Da¤›l›m›

7. s›n›flar›n %77’si, 8. s›n›flar›n %73’ü ve 9. s›n›flar›n %83’ünde bu yan›lg› var-
d›r. Görüldü¤ü gibi, bu yan›lg› her s›n›f seviyesinde ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu-
¤unda mevcuttur. Dolay›s›yla, ö¤rencilerin olas›l›k e¤itimi alm›fl olmalar›n›n bu ya-
n›lg›n›n giderilmesinde etkili olmad›¤› düflünülebilir. Hatta yan›lg› yüzdesinin en
yüksek 9. s›n›fta görülmesi ise flafl›rt›c›d›r. Ayr›ca ö¤rencilerin her s›n›f seviyesinde

77,,  88  vvee  99.. SS››nn››ff  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn OOllaass››ll››kk  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  AAnnllaammaa  vvee  KKaavvrraamm YYaann››llgg››llaarr››nn››nn ...... u
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DDoo¤¤rruu  CCeevvaapp  8 0,12 8 0,12 13 0,15

KKaavvrraamm  YYaann››llgg››ss›› 50 0,77 49 0,73 71 0,83

YYaannll››flfl  CCeevvaapp 7 0,11 8 0,12 1 0,01

BBooflfl 0 0,00 0 0,00 1 0,01
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anlamas›n› gösteren yüzdelere bak›ld›¤›nda (7. s›n›flarda %12, 8. s›n›flarda %12, 9. s›-
n›flarda %15) çok fazla bir de¤iflim yoktur.  

7. s›n›f ö¤rencilerinin verdikleri cevaplar›n nedenleri irdelendi¤inde; do¤ru
cevap veren ö¤rencilerin hiçbiri do¤ru neden ileri sürememifltir. “Her ikisinin de ayn›
olma ihtimali eflit olamaz. Her ikisinin de farkl› olmas› gerekir. Zarlar›n birinin 5, di¤erinin 6
gelmesi laz›md›r.”, “Zarlar ayn› elde at›ld›¤›nda birbirine çarpar ve 6 gelmez.”, “Hilesiz zar-
lar›n 6 da 6 gelme oran› düflüktür. a fl›kk›n›n gelmesi daha kolayd›r.” gibi. 

8. s›n›ftan do¤ru cevap veren ö¤rencilerin de cevaplar›n› desteklemek için
do¤ru nedenler ileri sürememifltir. Ayr›ca ço¤unlu¤u “‹ki zar›n da 6 gelmesi daha düflük-
tür.”, “‹kisinin de alt› olmas› daha zordur” gibi tamamen sezgiye dayal› cevaplar vermifl,
matematiksel olarak cevaplar›n› destekleyememifllerdir. 

9. s›n›ftan do¤ru cevap veren ö¤rencilerinden nedenleri incelendi¤inde ço¤un-

lu¤u “Bu zarlardan biri 5 di¤eri 6 gelebilir. Bu büyük bir ihtimaldir. ‹kisinin de 6 gelmesi bir

ihtimaldir, ancak bu küçük bir ihtimaldir.”, “Her iki zar›n da ayn› say›y› gösterme ihtimali dü-

flüktür.” gibi sezgisel cevaplar verdikleri, yaln›zca iki ö¤rencinin ise “(5,6) veya (6,5) ge-

lebilir. Bu yüzden             ve             d›r.” fleklinde do¤ru bir düflünme süreci ile do¤ru

cevaba ulaflt›¤› görülmektedir. 

Yan›lg›l› cevap veren 7. s›n›f ö¤rencileri ise, “Hilesiz at›lan zarlar›n ne gelece¤i
belli olmaz”, “fians oyunu oldu¤u için nas›l düflece¤i belli olmaz.”, “Zaten zar› att›¤›nda
1’den 6’ ya kadar say›lar gelir.” gibi aç›klamalar yapm›fllard›r.

Yine 8. s›n›f ö¤rencilerinden yan›lg›l› cevap verenlerin ço¤u verdikleri cevab›n

nedenini “‹kisinin de gelme olas›l›¤›       d›r.” fleklinde tek bir zar›n at›lmas› durumun-

daki örnek uzay üzerinden bir olas›l›k hesab› yaparak vermifllerdir. Ö¤renciler bir

olay›n olma olas›l›¤›ndan haberdard›r, ancak örnek uzay› ve olay› belirlemede bafla-

r›s›z olmufllard›r. Bununla birlikte baz› ö¤renciler de 7. s›n›f ö¤rencilerine benzer ne-

denler sunmufllard›r. 

9. s›n›flardaki yan›lg›l› cevaplar›n birço¤unun (%25’i) “Zarlar ba¤›ms›zd›r. Ola-

s›l›klar› daima                             ,                            d›r.”, “Birbirinden ba¤›ms›z olaylard›r.

Birinci zar›n 2 gelmesi, ikinci zar›nda 2 gelmesini veya di¤er say›lar›nda ç›kmas›n› etkilemez.”

fleklindeki düflünceden kaynakland›¤› görülmüfltür. Bununla birlikte “Her ikisinde gel-

me ihtimali       d›r.”, “Ne zaman ne gelece¤i belli olmaz” fleklinde 8. s›n›flara benzer ne-

denler ileri sürmüfllerdir. 

ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  BBiirrlleeflflmmee  iillee  iillggiillii  KKaavvrraamm  YYaann››llgg››llaarr››  

55..  SSoorruu:: Ahmet bir isim listesinden rasgele seçilmifltir. Bu listede 30 mühendisin ve 70
avukat›n ad› yer almaktad›r. 

Afla¤›da Ahmet’in baz› özellikleri verilmifltir;

35 yafl›ndad›r. Yenilikleri takip eder. Say›larla aras› iyidir. Politik konularla ilgilenmez.

Ahmet için afla¤›dakilerden hangisinin olma ihtimali daha fazlad›r?
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a) Avukatt›r. 

b) Mühendistir.

c)  Avukat veya mühendis olma ihtimali eflittir.

Bu soruya 7, 8 ve 9. s›n›ftaki ö¤rencilerin verdi¤i do¤ru, yanl›fl ve yan›lg›y›
gösteren cevaplar›n›n frekans ve yüzdeleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir. 

TTaabblloo––55::  5. Soruya Verilen Cevaplar›n Yüzde ve Frekans Da¤›l›m›

7. s›n›flar›n %45’i, 8. s›n›flar›n %39’u ve 9. s›n›flar›n %49’unda bu yan›lg› gö-
zükmektedir. Tablodan da anlafl›ld›¤› gibi, s›n›f seviyesi artt›kça do¤ru cevap oran›
artmakta, yanl›fl cevaplama oran› azalmakta ancak yan›lg› hemen hemen ayn› oranda
devam etmektedir. 

7. s›n›fta do¤ru cevap veren 12 ö¤renciden yaln›zca 5’i “Avukatlar›n say›lar› da-
ha fazlad›r.” fleklinde do¤ru bir neden göstermifltir. Di¤erleri ise “Yenilikleri avukatlar
takip eder”, “Yafl› tam avukatl›¤a uygun” gibi özellikleri dikkate alarak nedenler ileri
sürmüfllerdir. 

8. s›n›f ö¤rencilerinin büyük bir ço¤unlu¤unun do¤ru neden “Avukatlar›n seçil-
me ihtimali daha fazlad›r. Çünkü 70 avukat 30 mühendisten çoktur. Ahmet’in özellikleri fla-
fl›rtmak amac›yla yaz›lm›flt›r.” ile do¤ru cevaba ulaflt›¤› görülmüfltür. 

9. s›n›ftaki ö¤rencilerin do¤ru cevaplar›n›n nedenleri irdelendi¤inde; “Özellik-

lerle hiçbir iliflkisi yoktur. Avukat say›s› daha fazla oldu¤undan”, “Avukatlar›n say›s› toplam

kifli say›s›n›n %70’i oldu¤u için” gibi nedenler ileri sürenler oldu¤u gibi olas›l›k hesa-

b›ndan yararlanarak do¤ru nedeni ifade edenler de olmufltur. “Mühendis olma ihtima-

li                  , Avukat olma ihtimali                    ” gibi. Yaln›zca birkaç ö¤renci ise do¤ru

kabul edilemeyecek nedenler ileri sürmüfllerdir. “Rasgele seçilmifltir.” gibi. 

7. s›n›fta kavram yan›lg›s›na düflen ö¤rencilerin hemen hemen hepsi sorudaki
say›lar› göz ard› ederek do¤rudan verilen özelliklere odaklanm›fllard›r. Dolay›s›yla
verilen özellikleri dikkate alarak cevap vermifllerdir. “Avukatlar›n politika ile ilgilenme-
si gerekir.” veya “Özellikleri mühendise uygun, say›larla ilgileniyor.” gibi nedenlere daya-
narak cevaplar›n› vermifllerdir. 

8. s›n›f ö¤rencilerinin yan›lg›l› cevaplar›n nedenleri irdelendi¤inde ö¤rencile-
rin hepsi ayn› nedeni ileri sürmüfltür;  “Politik konularla ilgilenmedi¤i ve say›larla aras›
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77..  ss››nn››ff 88..  ss››nn››ff 99..  ss››nn››ff

55..  ssoorruu ff %% ff %% ff %%

DDoo¤¤rruu  CCeevvaapp 12 0,18 22 0,33 35 0,41

KKaavvrraamm  YYaann››llgg››ss›› 29 0,45 26 0,39 42 0,49

YYaannll››flfl  CCeevvaapp 23 0,35 17 0,25 7 0,08

BBooflfl 0 0,00 0 0,00 2 0,02

TTooppllaamm 6655 6677 8866
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iyi oldu¤u için mühendis ç›kma olas›l›¤› daha yüksektir.”, “Çünkü onun bütün özellikleri mü-
hendisli¤e uygundur. Avukat olmas› olanaks›zd›r.”. “Çünkü politikadan hofllanmad›¤› için.”
gibi. Buradan ö¤rencilerin verilen say›lar› dikkate almadan do¤rudan kiflinin özellik-
lerine odaklanarak olas›l›klar› önemsemeden yan›lg›ya düfltükleri anlafl›lmaktad›r. 

9. s›n›flar›n yan›lg›l› cevaplar›n›n nedenleri incelendi¤inde, ö¤rencilerin bü-

yük bir ço¤unlu¤unun 7 ve 8. s›n›flara benzer flekilde, özelliklerinden dolay› mühen-

dis olabilece¤ini söylemifllerdir. Bununla birlikte olas›l›k hesab›na bak›ld›¤›nda avu-

kat olma ihtimalinin yüksek oldu¤unu ancak özelliklerine bak›ld›¤›nda mühendis ol-

mas› gerekti¤i cevab›n› verenler de olmufltur. “Özelliklerine bakmadan mühendis olma ih-

timali         , avukat olma ihtimali         dur. Verilen özellikler Ahmet’in mühendis olma ola-

s›l›¤›n› yükseltiyor.”

ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  ÖÖrrnneekk  KKüümmeenniinn  BBüüyyüükkllüü¤¤üü  iillee  iillggiillii  KKaavvrraamm  YYaann››llgg››llaarr››

66..  SSoorruu:: Bir kutudaki 10 siyah ve 10 beyaz bilye vard›r. Her seferinde kutudan bir bil-
ye seçiliyor, rengi kaydediliyor ve kutuya geri at›l›yor. Bu flekilde yap›lan 10 çekiliflten en az 7
sinin beyaz bilye gelme ihtimali ile 100 çekiliflten en az 70 inin beyaz bilye gelme ihtimalleri
karfl›laflt›r›ld›¤›nda afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?

a) 10 çekiliflten en az 7 sinin beyaz bilye gelme ihtimali daha fazlad›r.

b) 100 çekiliflten en az 70 sinin beyaz bilye gelme ihtimali daha fazlad›r.

c) Her iki durumda da beyaz bilye gelme ihtimalleri eflittir.

Bu soruya 7, 8 ve 9. s›n›ftaki ö¤rencilerin verdi¤i do¤ru, yanl›fl ve yan›lg›y›
gösteren cevaplar›n›n frekans ve yüzdeleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir. 

TTaabblloo––66::  6. Soruya Verilen Cevaplar›n Yüzde ve Frekans Da¤›l›m›

Tabloda da görüldü¤ü gibi bu kavram yan›lg›s› her s›n›f seviyesinde ve ö¤ren-
cilerin büyük bir ço¤unlu¤unda mevcuttur. 7. s›n›fta %63, 8. s›n›fta %67 ve 9. s›n›fta
%61 oran›n da yan›lg›l› cevaba rastlanmaktad›r. 7. s›n›f ile  9. s›n›f› k›yasland›¤›nda
azda olsa do¤ru cevap oran› artm›fl, yanl›fl cevap oran› azalm›flt›r. Benzer bir e¤ilim 8.
s›n›fta beklenirken tam tersi 7. s›n›fa oranla do¤ru cevap oran› dörtte bir oran›nda
düflmüfltür. 

7. s›n›ftaki ö¤rencilerin verdikleri do¤ru cevaplar›n nedenleri incelendi¤inde
12 ö¤renciden yaln›zca 3’ünün do¤ru say›labilecek nedenler sunabildi¤i görülmüfltür.
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77..  ss››nn››ff 88..  ss››nn››ff 99..  ss››nn››ff

66..  ssoorruu ff %% ff %% ff %%

DDoo¤¤rruu  CCeevvaapp 12 0,18 3 0,04 21 0,24

KKaavvrraamm  YYaann››llgg››ss››  41 0,63 45 0,67 52 0,61

YYaannll››flfl  CCeevvaapp 10 0,15 9 0,13 7 0,08

BBooflfl  2 0,03 10 0,14 6 0,07

TTooppllaamm 6655 6677 8866
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“100 çekiliflten 70 beyaz gelmesi daha zordur.”, “Çekilifl az oldu¤undan herhangi bir rengin
daha fazla gelme ihtimali yüksektir.” gibi. 

8. s›n›f ö¤rencilerinin do¤ru cevaplar›n›n nedenleri irdelendi¤inde “Çekilifl az
oldu¤undan beyaz bilye gelme olas›l›¤› daha çoktur.”, “10 çekilifl daha az oldu¤u için, 7‘sinin
beyaz bilye ç›kma olas›l›¤› daha yüksektir.” gibi 7. s›n›flarla benzer nedenler sunmufllar-
d›r. 

9. s›n›flardaki do¤ru cevaplar›n nedenleri incelendi¤inde, birço¤unun “Çekilen
bilye say›s› artt›kça ihtimal düfler. Çekilen toplar›n say›s› ve gelmesini istedi¤imiz topun say›-
s› ayn› kat art›rmam›z eflitli¤i sa¤lamaz. Miktar artt›kça ihtimaller azal›r.” fleklinde neden-
ler ileri sürmüfltür. 

7. s›n›flar›n yan›lg›l› cevaplar›n nedenleri irdelendi¤inde, ço¤unlu¤un

“                  oldu¤undan” gibi bir nedenle yan›lg›ya düfltükleri görülmüfltür. Di¤erleri

de iliflkisiz neden ileri sürmüfl veya hiçbir neden ileri sürememifllerdir. 

8. s›n›f ö¤rencilerinin ço¤u, yan›lg›l› cevaplar›na “Her iki durumda da beyaz bil-

ye gelme ihtimalleri eflittir.”, “‹kisinin de gelme olas›l›¤›          dur.”, “        u geniflletirsek  

olur. Eflittir.”, “Çünkü say›lar birbiriyle orant›l›d›r. Ayn›d›r.” fleklinde nedenler ileri

sürmüfllerdir. Ayr›ca soruyu cevaplamama yüzdesi 8. s›n›fta en yüksektir. 

9. s›n›f ö¤rencilerinin de ço¤u 7 ve 8. s›n›f ö¤rencilerininkine benzer biçimde

“10 çekiliflten en az 7’sinin beyaz gelme olas›l›¤›       dur. 100 çekiliflten en az 70’inin beyaz

gelme olas›l›¤›               olur” fleklinde aç›klamalar yapm›flt›r. Bunun d›fl›nda “Çekilen

bilye kutuya tekrar at›ld›¤›ndan renklerin gelme olas›l›¤› de¤iflmiyor”, “Çünkü kutunun için-

de eflit miktarda bilyeler bulunuyor. Bunlar›n olas›l›klar› eflit”, “Beyaz gelme ihtimali         ,

siyah gelme ihtimali        dir. Kaç kere çekilirse çekilsin oranlar de¤iflmez” fleklinde cevaplar

vermifllerdir. 

Her s›n›f seviyesinde ö¤rencilerinin büyük bir ço¤unlu¤u “Bilye say›lar› orant›-

l›d›r”, “ oldu¤undan”, “Çünkü say›lar birbiriyle orant›l›d›r. Ayn›d›r.” gibi ne-

denler sunmufllard›r. Ö¤renciler için örneklemin büyüklü¤ü önemli de¤ildir. Onlar 10

çekiliflten 7’sinin beyaz gelmesi ile 100 çekiliflten 70’inin beyaz gelmesi aras›nda bir

fark görmemektedirler. 

SSoonnuuççllaarr

Araflt›rmadan elde edilen sonuçlara göre; temsil etme ile ilgili kavram yan›lg›-
s› s›n›f seviyesi artt›kça büyük oranda kaybolmakta, bununla birlikte ö¤rencilerin
do¤ru cevap yüzdeleri de artmaktad›r. Öyle ki, bu 8. s›n›flarda %91, 9. s›n›flarda
%93’tür. Ancak, her iki s›n›f düzeyinde de ö¤renciler anlamay› gösteren cevaplar›n›
aç›klama da yetersiz kalm›fllard›r. 7. s›n›f ö¤rencileri olas›l›kla ilgili herhangi bir e¤i-
tim almam›fl olmalar›na ra¤men do¤ru cevaplar›n›n nedenlerini daha net ortaya
koymufllard›r.  
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Pozitif ve negatif yeniden meydana gelme ile ilgili yan›lg› da s›n›f seviyesi artt›k-
ça büyük oranda azalmaktad›r. Ayr›ca ö¤renciler genel anlamda anlamay› gösteren
cevaplar›n› do¤ru flekilde aç›klam›fllard›r. 

Basit ve bileflik olaylar, her s›n›f seviyesinde ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤un-
da (7. s›n›flar›n %77’si, 8. s›n›flar›n %73’ü ve 9. s›n›flar›n %83) görülen bir kavram ya-
n›lg›s›d›r. Ö¤rencilerin verdikleri do¤ru cevaplar›n nedenleri irdelendi¤inde, yaln›z-
ca 8. s›n›ftan iki ö¤rencinin do¤ru bir aç›klama getirdi¤i görülmüfltür. Bunun d›fl›nda-
ki bir çok aç›klamada ö¤rencilerin günlük hayattaki deneyim ve izlenimlerinin bir so-
nucu olarak yan›lg›ya düfltükleri tespit edilmifltir. 8 ve 9. s›n›flarda yan›lg›l› cevapla-
r›n nedenleri incelendi¤inde bir ço¤unun örnek uzay ve olay› belirlemede baflar›s›z
olduklar› görülmüfltür. 

Birleflme yan›lg›s›, bu yan›lg› da her s›n›f seviyesindeki ö¤rencilerin yaklafl›k ya-
r›s›nda (7. s›n›f %45, 8. s›n›f %39 ve 9. s›n›f %49) görülmektedir. 7, 8 ve 9. s›n›flarda
kavram yan›lg›s›na sahip ö¤rencilerin hemen hemen hepsi do¤rudan verilen özellik-
lere odakland›klar›ndan yan›lg›ya düflmüfllerdir. 8 ve 9. s›n›f ö¤rencilerinin ço¤unlu-
¤u do¤ru cevaba do¤ru nedenle ulaflm›fllard›r. 

Her s›n›f seviyesinde ço¤u ö¤rencide (7. s›n›fta %63, 8. s›n›fta %67 ve 9. s›n›fta
%61) görülen bir di¤er kavram yan›lg›s› “örnek küme  büyüklü¤ü” ile ilgili kavram ya-
n›lg›s›d›r. Ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤u 10 çekiliflten 7’sinin beyaz gelmesi ile
100 çekiliflten 70’inin beyaz gelmesi aras›nda bir fark görmemektedirler. Ö¤rencilerin
yapt›klar› aç›klamalarda örneklem büyüklü¤ünü dikkate almad›klar› tespit edilmifl-
tir. 

Genel olarak bu çal›flmadan elde edilen sonuçlar de¤erlendirildi¤inde “temsil
etme” ve “negatif ve pozitif yeniden meydana gelme” ile ilgili yan›lg›lar›n s›n›f seviyesi
ilerledikçe azald›¤›, “basit ve bileflik olaylar”, “birleflme yan›lg›s›” ve “örnek kümenin bü-
yüklü¤ü” ile ilgili yan›lg›lara ise her s›n›f seviyesinde ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu-
¤unun sahip oldu¤u tespit edilmifltir. Bu sonuçlar daha önce yap›lan çal›flmalardan
(Fischbein ve Schnarch 1997; Shaughnessy, 1992; Afantiti Lamprianou ve Williams,
2002) elde edilen sonuçlar ile uyum içerisindedir. 

ÖÖnneerriilleerr

Bu çal›flmadan elde edilen sonuçlar göstermifltir ki; sekizinci s›n›fta olas›l›k ko-
nular›n›n verilmifl olmas› ö¤rencilerin gerçek dünyadaki sezgi ve deneyimleri sonu-
cu oluflan kavram yan›lg›lar›n›n giderilmesinde çok fazla etkili olmam›flt›r. fiu ana ka-
dar mevcut ilkö¤retim matematik program›nda olas›l›k konusu ilk olarak 8. s›n›fta
yer almaktayd›. Ayr›ca dersler genel anlamda konunun verilmesi ve ilgili örnek ve
al›flt›rmalar›n çözülmesi fleklinde yürütülmekteydi. Shaughnessy (1992) gibi araflt›r-
mac›lar, sezgiler ve kavram yan›lg›lar›n›n somut materyaller gerektiren deneysel ak-
tiviteler vas›tas›yla de¤ifltirilmesi gerekti¤ine inanmaktad›rlar. Çünkü ö¤renciler te-
orik kan›tlardan çok tan›k olduklar› deneysel sonuçlardan etkilenmektedirler. Olas›-
l›k kavramlar›n›n ö¤retiminde somut materyaller (say› çarklar›, zarlar, oyun ka¤›tlar›
v.s) kullan›lmas› konunun ö¤renciler taraf›ndan do¤ru bir flekilde kavranmas› aç›s›n-
dan önemlidir. Dolay›s›yla derslerde somut materyaller kullan›lmas› önerilmektedir.
Ayr›ca ö¤rencilerin yan›lg›ya düfltükleri kavramlar› fark edebilecekleri araflt›rma ge-
rektiren etkinliklere derslerde yer verilmelidir. Bu türden etkinliklerin haz›rlanmas›n-
da ise ö¤retmen ve e¤itimcilere önemli görevler düflmektedir.
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THE EXAMINATION OF 7th, 8th AND 9th GRADES 
STUDENTS’ UNDERSTANDING AND MISCONSEPTIONS 

ON PROBABILITY CONCEPT

Derya ÇEL‹K*
Gönül GÜNEfi**

AAbbssttrraacctt

This study aimed to examine the variation of students’ misconceptions
and understandings about probability, which is being formed their intuition and
experiences in the real world, according to the grade level. For this purpose,

cross sectional research was conducted with total 218 students from 7th, 8th and

9th grades in Trabzon. In order to collect data, a multiple choice test prepared.
In addition, students were asked to explain the reasons of the answers. In this
way, quantitative data and qualitative data were gained from the test. According
to the results,  it is determined that misconceptions on “representativeness” and
“negative and positive recency effect” were decreased by grade level, however
misconceptions on “simple and compound events”, “conjunction fallancy” and
“the effect of sample size” remained stable across all levels among most of the
students. In general, students remained insufficient to explain the reasons of
their answers to the test questions. In the light of these conclusions, it is sugges-
ted that activities in which students notice their misconceptions, required inves-
tigation and include concrete materials must be placed in the lessons.

KKeeyy  WWoorrddss::  Probability, misconception, cross sectionally
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