
-1-

6.SINIF: GEOMETRİK CİSİMLER VE HACİM ÖLÇME

Sadece boya sahip olan şekiller tek boyutlu, ene ve boya 
sahip olan şekiller iki boyutlu, ene boya ve yüksekliğe sahip 
olan cisimler üç boyutlu olarak adlandırılır.

Üç boyutlu cisimlerden olan prizmayı inceleyelim.

PRİZMA
Tabanlarında aynı çokgen (üçgen, dörtgen,beşgen,...) bulu-
nan ve yan yüzeyleri dikdörtgen olan cisimlere prizma denir.
Prizmalar tabanlarındaki çokgene göre isimlendirilir.Prizma-
nın tabanında üçgen varsa üçgen prizma, tabanında kare 
varsa kare prizma, tabanında altıgen varsa altıgen prizma 
şeklinde isimlendirilir.

Prizmanın Elemanları
• Prizmaların altında ve üstünde bulunan yüzeylere taban 

denir. 

• Prizmayı oluşturan herbir doğru parçasına ayrıt denir. 

• Tabanları hariçinde kalan yüzlere ani yanlardaki yüzlere 
yanal yüz denir. 

• Alt ve üst tabanlar arasindaki uzaklığa yükseklik denir. 

• Prizmanın herhangi bir köşesi ile çapraz karşısında ve 
diğer tabanda bulunan köşeyi birleştiren doğru parçası-
na cisim köşegeni denir.

               

tek boyutlu iki boyutlu üç boyutlu

üçgen prizma kare prizma

Prizma çeşitlerinden küp, kare prizma ve diktörtgenler piriz-
masını inceleyelim:

• Küp, tüm yüzleri karesel bölge olan bir prizmadır. 

• Kare prizma, alt ve üst yüzleri eş karesel, yan yüzleri eş 
dikdörtgensel bölgelerden oluşan bir prizmadır. 

• Dikdörtgenler prizması ise karşılıklı yüzleri birbirine eş 
dikdörtgensel bölgelerden oluşan bir prizmadır. 

Birim Küpler
Aşağıda cisimler birimküplerle içlerinde hiç boşluk kalmaya-
cak şekilde doldurulmuştur, inceleyelim;

Küp biçimindeki kutunun tabanına üçerli 3 sıra olmak üzere 
9 birimküp yerleştirilmiştir.
Küpün tamamı, tabanındaki 9 birimküpten 3 sıra üst üste 
konularak 27 birimküple doldurulmuştur.

Üst taban

Yan yüz

Köşe
Alt taban

Ayrıt

Cisim Köşegeni

Yü
ks

ek
lik

Küp Kare Prizma
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Dikdörtgenler prizmasının tabanına beşerli 3 sıra olmak üze-
re 15 birimküp yerleştirilmiştir.
Prizmanın tamamı, tabandaki 15 birimküpten 4 sıra üst üste 
konularak 60 birimküple doldurulmuştur.

 
       Prizmanın içini boşluk kalmayacak şekilde 
       dolduran birimküplerin sayısına, bu prizmanın
       hacmi denir.

 ÖRNEK:  

Aşağıda yer alan kare prizma biçimindeki kutunun içi, hiç 
boşluk kalmayacak şekilde birimküplerle doldurulmuştur. Bu 
prizmanın hacmini birimküpleri sayarak bulalım:

Kare prizma biçimindeki kutunun tabanına dörderli 4 sıra 
olmak üzere 16 birimküp yerleştirilmiştir.
Bu prizmanın;
1 katında 16 birimküp,
2 katında 2 . 16 = 32 birimküp,
3 katında 3 . 16 = 48 birimküp,
4 katında 4 . 16 = 64 birimküp,
5 katında 5 . 16 = 80 birimküp vardır. Öyleyse bu prizmanın 
hacmi 80 birimküptür.

 ÖRNEK:

Aşağıdaki prizmaların hacimlerini birimküp cinsinden bulu-
nuz.

DİKDÖRTGENLER PRİZMASININ HACMİ

Aşağıda hacmi 60 birimküp olan iki tane dikdörtgenler priz-
ması oluşturulmuştur.İnceleyelim:

Yukarıdaki açıklamaları incelediğimizde, dikdörtgenler priz-
masının hacminin, tabandaki birimküp sayısı ile yüksekliği 
oluşturan birimküplerin sayısının çarpımına eşit olduğunu 
anlıyoruz.

A ve B prizmalarında görüldüğü gibi prizmaların tabanındaki 
birimküplerin sayısı, bu prizmaların taban alanıdır. Taban 
alanı, prizmanın en ve boyunda bulunan birimküplerin sayı-
ları çarpımına eşittir.

      Dikdörtgenler prizmasının hacmi, taban alanı
      ile yüksekliğin çarpımına eşittir.

 ÖRNEK:

Aşağıdaki prizmaların hacimlerini, taban alanı ile yüksekliğin 
çarpımından yararlanarak bulunuz.

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

A prizmasının;
tabanında 5 . 2 = 10 birimküp,
6 katında 6 . 10 = 60 birimküp 
vardır.

B prizmasının;
tabanında 4 . 3 = 12 birimküp,
5 katında 5 . 12 = 60 birimküp 
vardır.

a br

b b
r

c br

Prizmanın Hacmi = Taban Alanı x Yükseklik
     = a.b.c dir.
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 ÖRNEK:

Taban ayrıtlarının uzunluğu 4cm ve 6cm, yüksekliği 5cm 
olan dikdörtgen prizmanın hacmi kaç cm3 tür?

 ÖRNEK:

Hacmi 36 cm3 olan prizmanın olabilecek tüm boyutlarını 
yazınız. (1-1-36 ; 1-2-18 ; ... gibi )

 
 ÖRNEK:

Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi 192 birimküptür ve 
yüksekliği 6 birimküp uzunluğundadır. Bu prizmanın tabanı-
nın kaç birimküpten oluştuğunu bulunuz.

 ÖRNEK:

Yandaki dikdörtgenler prizmasının 
hacmini hesaplayınız. Bu prizma ile
aynı hacme sahip bir kare prizma 
oluşturuluyor. Bu kare prizmanın
yüksekliğinde 6 birimküp bulunduğuna
göre taban ayrıtları kaçar birimküpten 
oluşur?

 ÖRNEK:  
 
Başak’ın boya kalemleri kutusu dikdörtgenler prizması şek-
lindedir. Kutunun taban alanı 24 cm2 ve yüksekliği 10 cm ise 
hacmi kaç cm3 tür?

 ÖRNEK:

Hacmi 216 cm2 küpün içerisinde boşluk kalmayacak biçimde 
hacmi 8 cm3 olan küçük küplerden kaç tane koyulabilir?

 ÖRNEK:

Ayrıtlarının uzunluğu 4 cm, 4 cm ve 6 cm olan kare pirami-
din içerisinde boşluk kalmayacak şekilde bir ayrıtının uzun-
luğu 2 cm olan küplerden kaç tane koyulabilir?

 ÖRNEK:

Sağlıklı bir sınıf ortamı için her öğrencinin 6 m3 havaya ge-
reksinimi vardır. Boyutları 6 m x 10 m x 3 m olan bir sınıfın 
mevcudu en fazla kaç kişi olmalıdır?
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Aynı Hacime Sahip Farklı Yapılar

Yukarıdaki yapılar beşer birimküpten oluşturulmuştur. Her 
iki yapının hacmi de 5 birimküptür.

 
       Aynı sayıda birimküple oluşturulan farklı 
       yapıların hacimleri aynıdır.

Yukarıdaki yapılar onikişer birimküple oluşturulmuştur.Bu 
nedenle her iki yapının da hacmi 12 birimküptür.

 ÖRNEK:

Yandaki yapının hacmi kaç br3 tür?

 ÖRNEK:

Yandaki yapının hacmi kaç br3 tür?

 ÖRNEK:

Yandaki kare prizmanın hacmi 576 cm3 
ve taban ayrıtlarından birinin uzunluğu
8 cm’dir. Bu prizmanın yüksekliğinin 
kaç santimetre olduğunu bulunuz.

 ÖRNEK:

Yandaki dikdörtgenler prizmasının 
hacmi 210 cm3tür. Şekilde verilenlerden
yararlanarak verilmeyen taban ayrıtının
uzunluğunu bulunuz.

 ÖRNEK:

Yanda verilen yağ tenekesinin hacmi
kaç cm3 tür?
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ATOM KARINCA SERİSİ: GEOMETRİK CİSİMLER VE HACİM ÖLÇME ÇALIŞMA KAĞIDI 6.SINIF

1) Aşağıdaki geometrik cisimleri isimlendiriniz. 

2) Aşağıdaki cisimler kaç birimküpten oluşturulmuştur bulu-
nuz.

3) Aşağıdaki cisimlerin hacimlerini hesaplayınız.

4) Aşağıdaki buzdolabı ve çamaşır makinesinin hacmini 
hesaplayınız.

5) 

   Yandaki hediye paketinin hacmi kaç  
   cm3 tür?

6) 
Yandaki deterjan kutusunun hacmi
kaç cm3 tür?

7)

   Yandaki peynir tenekesinin hacmini  
   hesaplayınız.

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

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

............................................
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8) Taban ayrıtlarının uzunlukları 4 cm ve 5 cm olan dikdört-
gen prizmanın hacmi 500 cm3 olduğuna göre yüksekliği kaç 
cm dir?

9) Bir ayrıtının uzunluğu 12 cm olan tahta küplerden 5 tane-
si üst üste konuluyor. Oluşan prizmanın hacmi kaç cm3 tür?

10) Ayrıtlarının uzunlukları 10 cm , 20 cm ve 30 cm olan 
dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun içine bir ayrıtının 
uzunluğu 2 cm olan küplerden kaç tane yerleştirilir?

11)  Hüseyin, arkadaşlarına hediye etmek için 2 tane oyun-
cak otomobil aldı. Oyuncakların bulunduğu kutuların her 
biri dikdörtgenler prizması şeklinde ve boyutları 5 cm, 6 cm 
ve 10 cm’dir. Hüseyin, bu oyuncakları kutularıyla birlikte 
başka bir kutuya koymak istiyor. Bu oyuncakları alabilecek 
kutunun hacmi en az kaç cm3 olmalıdır?

12) Yandaki dikdötgen prizmanın
hacmi ile küpün hacmi eşittir.
Buna göre küpün bir ayrıtının 
uzunluğu kaç cm dir?

13) Boyutları 1 m, 80 cm ve 40 cm olan dikdörtgenler priz-
ması şeklindeki bir akvaryuma boyutları 20 cm, 5 cm ve 30 
cm olan prizma biçimindeki bir kapla 16 kez su doldurulu-
yor. Akvaryumun tam olarak dolabilmesi için kaç cm3 daha 
suya ihtiyaç vardır?

14)

Dikdörtgen prizma şeklindeki kutuda 4 cm yüksekliğinde su 
vardır.Bu kutu BCGF yüzü taban olacak şekilde yan yatırılırsa  
kutunun içindeki suyun yüksekliği kaç cm olur?

15)

Bir ayrıtının uzunluğu 2 cm olan küplerden yandaki
prizma oluşturulmuştur. Buna göre;
a. Bu prizmanın hacmi kaç santimetreküptür?
b. Prizmadaki boyalı küpler çıkarılırsa oluşan yapının hacmi
kaç cm3 olur?


