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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde ülke genelinde 
çeşitli etkinlikler düzenlenir. Görsel Sanatlar Öğretmeni Mutlu da sınıfındaki öğrencilere günün 
anlam ve önemini vurgulayan bir çalışma yaptıracaktır. Öğrencilerine aynı yüzey alanına sahip 
dikdörtgen şeklinde kâğıtlar dağıtır. Öğrencilerinden Bandırma Vapuru’nun tarihimiz açısından 
önemini yansıtan bir resim çizmelerini ister.

Yelkenlilerin üzerinde kâğıtların kısa ve uzun kenar uzunlukları santimetre birimi olarak 
verilmiştir.
Resim kağıtlarının üzerinde ise kâğıtlara ait alanlar santimetrekare birimi olarak verilmiştir. 
Resim kâğıtlarının üzerinde verilen alan ölçüleri hangi uzun ve kısa kenar uzunluklarının 
eşleştirilmesi ile ortaya çıkar? Eşleştirilen sayıları ilgili oldukları kağıt görsellerinin altlarına
yazınız (Her yelkenli üzerindeki sayı bir kere kullanılacaktır.).
Eşleştirme yapıldığında bazı kenar uzunlukları açıkta kalacaktır. Eşleştirilemeyen kenar 
uzunluklarını bulunuz. 
Alan ölçüleri birden fazla sayının eşleştirilmesiyle elde edilebilir.

Ölçüleri eşleştirilemeyen kenar uzunlukları ile oluşturulabilecek en küçük dikdörtgenin 
alanı kaç santimetrekaredir?
Ölçüleri eşleştirilen kenar uzunlukları ile oluşturulan dikdörtgen şeklindeki kâğıtlardan 
çevre uzunluğu en büyük dikdörtgenin kenar uzunlukları kaç santimetredir?

60

72

175

A

B

Dikdörtgenin alanı hesaplanırken kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğu çarpılır.

...............................

...............................

...............................
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Alan ÖlçmeEtkinlik 1
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Etkinlik 2

7 2 1 8 0
4 7 7 2 5
5 6 0 2 0
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Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen ve karelerin alan ölçüleri bulmacanın içine 
soldan sağa veya yukarıdan aşağı doğru yerleştirilmiştir. Dikdörtgen ve karelerin alanlarını 

hesaplayınız. Bulduğunuz sonuçların bulmaca içindeki yerlerini belirleyerek boyayınız. Geriye 
kalan rakamları soldan sağa doğru sırasıyla birleştirdiğinizde ortaya çıkan sayıyı soruların altındaki 
boşluğa yazınız. Bu sayı Türkiye’nin kilometre kare birimi olarak yüz ölçümüdür.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl, birçok branşta çeşitli yarışmalar düzen-
lenmektedir. Bu yarışmalara minikler kategorisinde katılacak olan Can ve arkadaşları, 

antrenman yapmak için spor tesislerine gitmektedirler. 
Tesislerdeki sahaların alanlarını merak eder, minikler için 
yapılmış bu sahaları ölçerek alanlarını hesaplamaya karar 
verirler. Hesapladıkları alanları tabelalara yazarlar. 

Saha görsellerin yanlarında, sahaların kenar uzunlukları 
ile ilgili bilgiler verilmiştir. Gerekli hesaplamaları yapınız. 

Tabelalarda yazan sonuçlarla sahaları eşleştiriniz.

364 2m

98 2m

3500 2m

260 2m

350 2m

Kısa kenar uzunluğu 7 m, uzun kenar uzunluğu 
kısa kenar uzunluğunun iki katı olan dikdört-
gen şeklindeki voleybol sahasının alanı kaç 
metrekaredir?

Dikdörtgen şeklindeki basketbol 
sahasının kısa kenar uzunluğu 14 m,  
uzun kenar uzunluğu 26 m olduğuna 
göre alanı kaç metrekaredir?

Uzun kenar uzunluğu 20 m olan hent-
bol sahasının kısa kenar uzunluğu, 
uzun kenar uzunluğunun 7 m eksi-
ğidir. Dikdörtgen şeklindeki hentbol 
sahasının alanı kaç metrekaredir?

Kısa kenar uzun-
luğu 50 m, uzun 
kenar uzunluğu 70 
m olan dikdörtgen 
şeklindeki futbol 
sahasının alanı kaç 
metrekaredir?

Görsel 6.1 

Alan ÖlçmeEtkinlik 3
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Etkinlik 4

Mesut Bey, çiçekçi dükkanı işletmektedir. 
Anneler Günü için tabanı dikdörtgen şeklinde 

hediye kutuları hazırlar. Kareli zemin üzerinde-
ki hediye kutularının üstten görünümleri aşağıda 
verilmiştir. Hediye kutularının satışı için şu kurallar 
belirlenmiştir. 

Her 1 2br  için 1TL ücret alınacaktır. 
Alışverişler para üstü alınmayacak şekilde 

yapılacaktır.

5 6

7 109

13

118

14 15

16

12

17

Ali Bey’in 8 TL’si vardır. Ali Bey ........................ numaralı kutuyu/kutuları satın alabilir.
Zeynep’in 9 TL’si vardır. Zeynep’in aldığı kutunun kare olduğu bilindiğine göre Zeynep 
........................ numaralı kutuyu/kutuları satın almış olabilir.
Emrah aldığı kutu için 12 TL ödemiştir. ........................ numaralı kutuyu/kutuları satın almış 
olabilir.
Ebru Hanım’ın 16 TL’si vardır. Ebru Hanım ........................ numaralı kutuyu/kutuları satın 
almış olabilir.
Süleyman Bey’in 18 TL’si vardır. Süleyman Bey ........................ numaralı kutuyu/kutuları satın 
almış olabilir.
Nimet 2 çiçek kutusu satın almış ve 20 TL ödemiştir. Nimet ........................ numaralı 
kutuyu/kutuları satın almış olabilir.

32 4

Buna göre aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşlukları doldurunuz.

1 br
1 br1

Görsel 6.2 
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Etkinlik 5

Aşağıda Ece ve Ege’nin üzerine cevapları işaretledikleri çalışma kâğıtları verilmiştir. Her doğru 
cevap 5 puan değerindedir. Buna göre Ece ve Ege’nin alacakları puanları hesaplayınız.

   
Betül Öğretmen, öğrencilerine 

üzerinde alanı ölçülebilen bazı nesne veya 
bölgeler ve bu nesne veya bölgelerin alanla-
rının hesaplanmasında kullanılabilecek ölçü 
birimlerinin yazılı olduğu yandaki çalışma 
kâğıdını dağıtır. Öğrencilerinden nesne 
veya bölgelerin alanlarını hesaplamak için 
kullanılabilecek en uygun ölçü birimlerini 
işaretlemelerini ister.

Futbol Sahası

5 Liralık 
Banknot

Çalışma 
Kitabının Kapağı

Okul Binasının 
Tabanı

Evimizin 
Bahçesi

Bilgisayarın 
Yüzeyi

Bölgeler

Ölçü 
Birimleri 2cm 2m

  

Futbol Sahası

5 Liralık 
Banknot
Çalışma 
Kitabının Kapağı
Okul Binasının 
Tabanı
Evimizin 
Bahçesi
Bilgisayarın 
Yüzeyi

Bölgeler
   

Futbol Sahası

5 Liralık 
Banknot
Çalışma 
Kitabının Kapağı
Okul Binasının 
Tabanı
Evimizin 
Bahçesi
Bilgisayarın 
Yüzeyi

Ölçü 
Birimleri

Ölçü 
Birimleri

Bölgeler
2cm 2cm2m 2m

Ece’nin 
Çalışma 
Kâğıdı

Ege’nin 
Çalışma 
Kâğıdı

.................................... ....................................

Alan Ölçme
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Etkinlik 6

Yatak Odası

Banyo

Misafir ve Yemek 
Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak
tezgahı

150 cm

200 cm

Yemek Masası

Melisa, yatak odasındaki yatağın 
üst yüzeyinin kısa kenar uzunluğunu 
150 cm ve uzun kenar uzunluğunu 
200 cm olarak ölçmüştür. Evin tüm 
bölümlerinin eş karelere ayrıldığı 
bilindiğine göre yatağın yüzey alanın-
dan yararalanarak yandaki cümlelerde 
istenilen hesaplamaları yapınız.

Yemek masasının 
yüzey alanını tah-
min ediniz.

Mutfakta tezgahın 
dışında kullanılabi-
lecek alanı tahmin 
ediniz.

Evin bölümlerini 
alanlarına göre 
büyükten küçüğe 
doğru sıralayınız.

Yatak odasının alanı 
banyonun alanından 
ne kadar fazladır?

Görsel 6.3 
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Etkinlik 7

Selim Öğretmen 4 adet geometri tahtası üzerinde lastiklerle çokgenler oluşturur, geometri tah-
talarını numaralandırır. Öğrencilerine de birer tane geometri tahtası dağıtır. Öğrencilerinden, kendi 
oluşturduğu çokgenlerin alanlarına eşit dikdörtgenler oluşturmalarını ister.

Matematiksel kavramların somutlaştırılmasında kullanılan 
materyallerden biri de geometri tahtasıdır. Geometri tahtası, 

üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşur. Dairesel 
ve kare olmak üzere iki çeşittir. Öğrenciler çivilere lastik geçirerek çeşitli 
şekiller elde eder. Elde ettikleri şekilleri yorumlayarak  şekillerin çevre 
veya alan ilişkilerini rahatlıkla keşfedebilirler.

Aşağıda Selim Öğretmen’in bazı öğrencilerine ait geometri tahtaları harflerle isimlendirilerek 
verilmiştir. Öğretmenin oluşturduğu çokgenlerin alanlarına eşit olan dikdörtgenleri bularak cüm-
lelerde geçen boşlukları doldurunuz. Geometri tahtası üzerinde iki nokta arasındaki uzaklık 1 br 
kabul edilmiştir.

1 2 3 4

A B C D

E F G H

1 numaralı geometri tahtasında verilen çokgenin alanı .................... harfi/harfleri ile isimlendiri-
len geometri tahtasındaki dikdörtgen/dikdörtgenler ile aynı alana sahiptir.
2 numaralı geometri tahtasında verilen çokgenin alanı .................... harfi/harfleri ile isimlendiri-
len geometri tahtasındaki dikdörtgen/dikdörtgenler ile aynı alana sahiptir.
3 numaralı geometri tahtasında verilen çokgenin alanı .................... harfi/harfleri ile isimlendiri-
len geometri tahtasındaki dikdörtgen/dikdörtgenler ile aynı alana sahiptir.
4 numaralı geometri tahtasında verilen çokgenin alanı .................... harfi/harfleri ile isimlendiri-
len geometri tahtasındaki dikdörtgen/dikdörtgenler ile aynı alana sahiptir.

Görsel 6.4 

Alan Ölçme
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Gemiler çizildikten sonra Ebru ve Ufuk uyulması gereken kuralları şu şekilde belirlemişlerdir:
Ufuk: ‘‘Kâğıtlarımızdaki en büyük çevre uzunluğuna sahip gemiler batacaktır.’’
Ebru: ‘‘Kâğıtlarımızdaki eşit çevre uzunluğuna sahip gemiler batacaktır.’’
Ufuk: ‘‘Kısa kenarının uzunluğu, uzun kenar uzunluğunun 1/3’ü olan gemi batacaktır.’’
Ebru: ‘‘Uzun kenar uzunluğu, kısa kenar uzunluğunun iki katı olan gemi batacaktır.’’

Kurallar uygulandıktan sonra oyunu kim kazanmıştır?

Etkinlik 8

Ebru ve Ufuk amiral battı oyununu çok seven iki arkadaştır. Beraber amiral battıya ben-
zeyen bir oyun tasarlamaya  karar verirler. Oyunun kurallarını şu şekilde belirlerler:

Her oyuncu diğerine dikdörtgen şeklindeki 2 gemiye ait alan ölçüleri verecektir.
Oyuncular verilen alan ölçülerine sahip dikdörtgen şeklinde gemiler çizecektir.
Gemiler çaprazdan da olsa birbirine değmeyecektir.
Her oyuncunun sahip olduğu gemi sayısı 5 olmalıdır.
Gemileri batırmak için iki oyuncu da kural koyacaktır.
Oyunun sonunda en fazla gemisi kalan oyunu kazanacaktır.

Buna göre;
Ebru: Ufuk’tan alanı 8 2br  ve 12 2br  olan dikdörtgen şeklinde gemiler çizmesini ister.
Ufuk: Ebru’dan alanı 6 2br  ve 18 2br olan dikdörtgen şeklinde gemiler çizmesini ister.

Ebru’ nun oyun kâğıdı Ufuk’un oyun kâğıdı

Verilen bilgileri kullanarak gemileri Ebru ve Ufuk’ un kâğıtlarına çiziniz
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evimizdir
bizim

Dünyamız

Etkinlik 9

Doğal çevrenin korunması amacı ile 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde Birleş-
miş Milletler Çevre Konferansı toplanmış ve 5 Haziran gününün Dünya Çevre Günü 

olması kararlaştırılmıştır. 
Çevre sorunları günümüz dünyasında küresel sorunlar oluşturmak-

tadır. İklimlerin değişmesi, mevsim geçişlerinin gecikmesi, ormanların 
yok olması, kuraklaşma, çölleşme, su kaynaklarının tükenmesi, canlıla-
rın neslinin son bulması çevre sorunları nedeniyle yaşanmaktadır. Doğal 
afetlerin birçoğu çevresel sorunların çözüme ulaşmaması neticesinde 
ortaya çıkmaktadır. Değişen döngü ve dengeler doğada boşluk kabul 
etmeyerek insan hayatı başta olmak üzere bütün canlı hayatını riske 
sokmaktadır.

Çevre bilinci ve farkındalık oluştumak isteyen bir grup arkadaş pankart, afiş ve el broşürü 
hazırlamaya karar verirler. 

Hazırlanan pankart, afiş ve el broşürlerinin özellikleri aşağıda verilmiştir. Verilen soruları 
çözünüz.

21 cm

15 cm

‘‘Doğayı Koru, Geleceğini Koru’’ el broşürünün kısa 
kenar uzunluğu 15 cm’dir.
Uzun kenar uzunluğu 21 cm’dir.
El broşürünün yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

40 cm

‘‘Dünyayı Koru’’ afişinin kısa kenar uzunluğu 
40 cm’dir.
Uzun kenar uzunluğu ise kısa kenar uzunluğundan 
20 cm fazladır. 
Afişin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

‘‘Dünyamız Bizim Evimizdir.’’ pankar-
tının kısa kenar uzunluğu 75 cm’dir. 
Uzun kenar uzunluğu ise kısa kenar 
uzunluğunun 2 katıdır. 
Pankartın yüzey alanı kaç 
santimetrekaredir?

Doğayı Koru

Geleceğini Koru

75cm

Lorem ipsum

Dogayı
Koru

DÜNYAYI
KORU Çevreni

Koru

Hayvanları

Koru

Yesili
Koru

Görsel 6.5 

Alan Ölçme
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Etkinlik 10

Tarihi milattan öncesine dayanan mozaik sanatının örneklerini ülkemizdeki müzelerde 
görmek mümkündür. Gaziantep’teki, 

Zeugma Mozaik Müzesi bunların başında 
gelir. Zeugma Antik Kenti’nde yapılan kazılar-
dan çıkarılan mozaikler o dönemdeki matematik 
hesaplarının da güzel bir örneğidir. Dünyanın en 
önemli mozaikleri arasında yer alabilecek eserlere 
ev sahipliği yapan Zeugma'da sergilenen Gaia (mi-
tolojideki adı) Mozaiği Gaziantep’in tanıtımında 
önemli rol oynar. 

Verilen soruları mozaiklerin ölçülerinden yararlanarak çözünüz.

Görseldeki ''Gaia Mozaiği'' nden alınan bazı kesitlerle oluşturulan geometrik şekillerin kenar 
uzunlukları verilmiştir. Bu geometrik şekillerin alanını hesaplayınız.

Görseldeki ''Gaia Mozaiği'' nin farklı boyutlardaki fotoğraflarının kenar uzunluklarına ait bilgi-
ler verilmiştir. Buna göre;

25 cm

50
 cm

30  cm

80 cm

40
 cm

30  cm25 cm

55
 cm

Uzun kenar uzunluğu 120 cm’dir. 
Kısa kenar uzunluğu, uzun kenar 
uzunluğunun 2/3’üdür. 
Mozaiğin oluşturduğu dikdörtgenin 
alanını bulunuz.

Kısa kenar uzunluğu 55 cm’dir.
Uzun kenar uzunluğu, kısa kenar 
uzunluğunun 2 katıdır. 
Mozaiğin oluşturduğu dikdörtgenin 
alanını bulunuz.

20 cm

20 cm
15

 c
m

120 cm

1

2



6.
ÜNİTE

M
atem

atik 5

13

Geometrik  CisimlerEtkinlik 11

Aşağıdaki dikdörtgenler prizması, küp ve kare prizmanın temel elemanları ile ilgili 
bilgiler uçakların flamaları üzerine yazılmıştır. Her bir uçak numaralandırılmıştır. Veri-

len prizmalara ait özelliklerin yazılı olduğu uçakların numaralarını, prizmaların altındaki 
boşluklara yazınız.

8 köşem var.

Küpüm.

6 yüzüm var.

Kare 
prizmayım.

Alt ve üst 
yüzlerim kare, 
yan yüzlerim 
dikdörtgendir.

Tüm yüzlerim 
karedir.

Karşılıklı yüz-
lerim birbirine 
eşittir.

12 ayrıtım var.

Dikdörtgenler  
prizmasıyım.

Tüm ayrıt 
uzunluklarım 
eşittir.

Tüm yüzlerim 
dikdörtgendir.

........................... ........................... ...........................

1

2

3

4 9

8

7

6

5

11

10
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Etkinlik 12 Geometrik  Cisimler

Aşağıda birbirleriyle ilgili kavramlar içeren cümleler verilmiştir. Cümlelerde geçen boş-
lukları ‘‘prizma, dikdörtgenler prizması, küp, kare prizma, eşit, ayrıt, köşe, altı, paralel’’ 

kelimelerinin uygun olanlarını kullanarak doldurunuz. 
Bazı kelimlerin birden fazla kullanılabileceğini ve cümlelerin akışına göre kelimlere ekler 
getirmeniz gerekebileceğini unutmayınız.

Tabanları birbirine eş 
çokgensel bölge, yan 
yüzleri dikdörtgensel 
bölge olan geometrik 
cisimlere .............. denir.

Karşılıklı yüzleri 
..............

Dikdörtgen 
.............., .............. 
tane yüzü vardır.

Tüm yüzleri kare 
olan cisimlere 
.............. denir.

Bütün .............. 
uzunlukları ..............

Tabanları kare yan 
yüzleri dikdört-
gen olan cisimlere 
.............. denir.

İki yüzün kesiştiği 
doğru parçalarına 
.............. denir.

Üç tane ..............  
kesiştiği noktaya 
.............. denir.

Tüm yüzleri 
dikdörtgen olan 
cisimlere .............. 
denir.

Dikdörtgen 
.............., .............. 
ve yüz sayıları eşittir.
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Geometrik  CisimlerEtkinlik 13

Karagöz: Kare prizma ile küpün tüm 
özellikleri birbirinin aynısıdır. Yani yü-
zeyleri karedir. 12 ayrıtı ve 6 yüzü vardır. 

Hacivat: Olur mu Karagöz’üm! Dik-
dörtgenler prizması ile kare prizma  aynı 
değildir. Çünkü ......................

Hacivat: Olur mu Karagöz’üm! Kare priz-
ma ile küpün tüm özellikleri ......................
Çünkü ......................

Hacivat: Olur mu Karagöz’üm! Prizmalar 
...................... isimlendirilir.

Hacivat: Olur mu Karagöz’üm! Dikdört-
genler prizmasının üzerindeki her doğru 
parçası ...................... olarak isimlendirilir 
ve ...................... tanedir.

Karagöz: Dikdörtgenler prizması ile kare 
prizma aynıdır. İkisinin de ayrıt sayısı, 
yüz sayısı ve köşe sayısı eşittir.

Karagöz: Dikdörtgenler prizmasının 
üzerindeki her doğru parçası köşe olarak 
isimlendirilir ve 8 tanedir.

Karagöz: Bütün prizmalar dikdörtgenler 
prizması olarak isimlendirilir.

Hacivat ve Karagöz bir gölge oyunudur. Oyunun baş kahramanları Hacivat ve Karagöz 
geleneksel Türk tiyatrosunun en bilinen ve sevilen tiplemelerinin başında gelir. 

Aşağıda Karagöz ve Hacivat’ın dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün özellikleri ile 
ilgili aralarında geçebilecek bir konuşma kurgulanmıştır. Her zaman olduğu gibi Karagöz’ün yan-
lışlarını düzeltmeye çalışan Hacivat’ın diyaloglarında eksik bırakılan kısımları tamamlayınız.

Karagöz: Merhaba kara üzüm.

Hacivat: Merhaba Karagöz’üm.

Hacivat: Gel seninle dikdörtgenler priz-
masının özellikleri hakkında konuşalım.
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Etkinlik 14 Geometrik  Cisimler

Origami, kâğıt katlama sanatına verilen 
addır. Japonca “ori” (katlamak) ve “gami” 

(kâğıt) sözcüklerinin birleşiminden meydana 
gelmiştir. Kare kâğıt parçalarını kesmeden ve yapış-
tırıcı kullanmadan, sadece katlayarak çeşitli figürler 
oluşturmak amaçlanır.

Ali ve arkadaşları ‘‘Kardeş Okul Projesi’’ için ha-
zırladıkları hediyeleri kolilere koyacaklardır. Kolileri 
hazırlamak için origami tekniklerini kullanacaklardır. 

Aşağıda, Ali ve arkadaşlarının ellerindeki kartonların açınımları verilmiştir. Kartonların açınım-
ları ile kapalı hâllerini eşleştiriniz.

Görsel 6.6 
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Geometrik  CisimlerEtkinlik 15

Açınımlardan hangileri dikdörtgenler prizması açınımıdır?
....................................
Açınımlardan hangileri kare prizma açınımıdır?
...................................
Açınımlardan hangileri küp açınımıdır?
...................................
Açınımlardan hangileri kapatıldığında bir prizma oluşturmaz?
...................................

1 2

4
5

87

6

9

3

Şekilleri inceleyiniz. Numaralandırılmış şekil-
lerin bazıları dikdörtgenler prizması, kare prizma, 
küpe ait olabilecek açınımların çizimleridir. Sorula-
rın altlarındaki boşluklara, sorularda istenilen şekil-
lerin numaralarını yazarak soruları cevaplayınız.
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1 cm

Geometrik  CisimlerEtkinlik 16

Elif, her gün belirli zamanlarda tabletiyle 
internete bağlanmaktadır. Elif’in annesi Zeynep 

Hanım internet şifresini her hafta değiştirir. Elif’i şifre-
ye ulaştırabilecek bir bulmaca hazırlar. Elif, bulmacayı 
çözdüğü takdirde interneti  kullanabilecektir.   

Annesi bu hafta Elif’ten odasındaki bazı nesnelerin 
yüzey alanlarını hesaplamasını istemiştir. Bulmacayı 
çözerek Elif’in internet şifre sini bulmasına yardımcı 
olunuz.

Elif’in odasındaki nesnelerin yüzey alanlarının kaç santimetrekare olduğunu hesaplayınız. Bul-
duğunuz sonuçları, nesnelerin numaralarının verildiği satırlardaki kutulara yazınız. Renkli kutular-
daki  rakamları, yazıldıkları kutuların renklerine  göre altta verilen kutulara yazarak şifreyi bulunuz.

10
5 

cm

7 cm

50 cm

50 cm

10 cm5 cm

10 cm

20 cm

2 cm 

Görsel 6.7 
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Geometrik  CisimlerEtkinlik 17

Hayvanları çok seven Almira ve arkadaşları hay
van dostları için kutulardan kulübe yapmak isterler.

Kutulara hay vanların geçebileceği ebatlarda birer 
kapı açarlar. Kutuların bazı yüzlerini fon kartonla
rıyla kaplarlar. 

Kutularla ilgili verilen aşağıdaki soruları cevap
layınız.

Şaşkın’ın yuvası, ayrıt uzunlukları toplamı 144 cm olan küp
şeklinde bir kutudur. 
Kulübeden 25 2cm lik kare parça çıkarılarak kapı açılmıştır.
Hazırlanan kulübenin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? 

Minnoş’un kulübesi taban ayrıtının uzunluğu 70 cm ve 
yüksekliği 100 cm olan kare prizma şeklinde bir kutudur. 
Kulübeden eni 35 cm ve boyu 50 cm olan dikdörtgen bir 
parça çıkarılarak kapı açılmıştır.
Minnoş’un kulübesini hazırladıktan sonra Almira ve 
arkadaşları kutunun alt yüzü hariç diğer yüzlerini pembe fon 
kartonuyla kaplamışlardır. Almira ve arkadaşları kaç 
santimetrekarelik fon kartonu kullanmışlardır?

Benekli’nin kulübesi taban ayrıtlarının uzunluğu 100 cm, 
75 cm ve yüksekliği 60 cm olan dikdörtgenler prizması 
şeklinde bir kutudur. 
Kulübeden eni 35 cm ve boyu 50 cm olan dikdörtgen parça 
çıkarılarak kapı açılmıştır.
Benekli’nin kulübesini hazırladıktan sonra Almira ve 
arkadaşları kutunun üst tabanını ve kapının bulunduğu yüzü  
mavi fon kartonuyla kaplamışlardır. Almira ve arkadaşları 
kaç santimetrekarelik fon kartonu kullanmışlardır?

100

75

Görsel 6.8 
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Geometrik  CisimlerEtkinlik 18

Aslı ve Çınar renkli bloklarla oynamayı seven iki kardeş-
tir. Bloklarla oynarken akıllarına blokların kullanıldığı bir 

etkinlik yapmak gelir. Blokları farklı şekillerde dizerek blokla-
rın boyutlarını ölçecek ve yüzey alanlarını hesaplayacaklardır. 
Hesaplamaları yapmaları için Aslı ve Çınar’a yardımcı olunuz.

Çınar, ayrıtlarının uzunlukları topla-
mı 60 cm olan küp ile taban ayrıtının bir 
uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan 
kare prizma şeklindeki ahşap blokları 
şekildeki gibi birleştirmiştir. 

Oluşan cismin yüzey alanı kaç santi-
metrekaredir?

Aslı, bir ayrıtının uzunluğu 5 cm olan 
6 tane eş küpü şekildeki gibi birleştir-
miştir. 

Oluşan cismin yüzey alanı kaç santi-
metrekaredir?

Aslı, taban ayrıtlarının uzunluğu 
10 cm, 5 cm ve yüksekliği 2 cm olan 
dikdörtgenler prizması şeklindeki blok-
ları şekildeki gibi birleştirmiştir. 

Oluşan prizmanın yüzey alanı kaç 
santimetrekaredir?

Görsel 6.9 
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Geometrik  CisimlerEtkinlik 19

Çengel bulmacanın içine aşağıdaki soruların 
numaraları yerleştirilmiştir. Soruları çözünüz. 

Bulduğunuz cevapları, soru numaralarının gösterdiği 
ok yönündeki kutulara yerleştiriniz.

Kısa kenar uzunluğu 
8 cm, uzun kenar uzunluğu 
12 cm olan dikdörtgenin alanı
kaç santimetrekaredir?

Kısa kenar uzunluğu 
5 cm, çevre uzunluğu 36 cm
olan dikdörtgenin alanı kaç 

santimetrekaredir?

 Kare prizmanın 
bir yan yüzeyinin alanı 
33 2cm dir. Yüksekliği 
11 cm ise taban alanı kaç 
santimetrekaredir?

Kare prizmanın 
taban alanı 9 2cm dir. 
Yüksekliği 13 cm ise bir yan 

yüzeyinin alanı kaç 
santimetrekaredir?

Küpün ayrıt
uzunlukları toplamı 36 cm 

ise bir yüzeyinin alanı 
kaç santimetrekaredir?

Dikdörtgenler 
prizmasının tabanının kısa kenar 

uzunluğu 4 cm’dir. Tabanının uzun kenar
uzunluğu kısa kenar uzunluğundan 1 cm 
fazladır. Yükselikiği 7 cm ise A ve B 
yüzeylerinin alanları toplamı kaç 

santimetrekaredir?

A B
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A. Aşağıda görsel ve etkinlik numaraları, 123rf kimlikleri, freepik kimlikleri ve erişim tarihleri belirtilen görseller 

(https://www.123rf.com; ET: 25.01.2020 - devam ediyor, https://www.freepik.com; ET: 25.01.2020 - devam ediyor) 

internet adreslerine ait web sayfasından telifi ödenerek alınmıştır.
Kapak: 123rf id: 102673833 ET. 11.02.2020 saat: 10:38 

Sayfa Tasarım:123rf id:102673833 ET.12.02.2020 saat:11:00
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