
GEOMETRİK CİSİMLER                                     MATEMATİK 

 

 

 

KÜP:                                                                        

✱6 yüzeyi vardır.                                                

✱Yüzeylerinin tamamı karedir.                                         

✱ Zeka küpleri, hediye kutuları küpe benzer.  

 

 

 

KARE PRİZMA:                                                       

✱6 yüzeyi vardır.                                                                           

✱Yüzeylerinin 2 tanesi kare, 4 tanesi dikdörtgendir.                

✱ Buzdolabı, çamaşır makinesi kare prizmaya benzer. 

 

 

 

DİKDÖRTGENLER PRİZMASI:                                                 

✱ 6 yüzeyi vardır.                                                      

✱ Yüzeylerinin tamamı dikdörtgendir.                                 

✱ Kibrit kutusu, sınıf dolabı, ilaç kutusu  

 ÜÇGEN PRİZMA:                                                          

✱ 5 yüzeyi vardır.                                                                

✱ Yüzeylerinin 2 tanesi üçgen, 3 tanesi de dikdörtgendir.        

✱ Kamp çadırı üçgen prizmaya benzer. 

 SİLİNDİR:                                                                

✱ İki yüzeyi dairedir.                                                      

✱  Konserve kutusu, davul, pringls kutusu silindire benzer. 

 KONİ:                                                                     

✱ Tabanı daire olan geometrik cisimdir.                             

✱ Parti şapkası,  

 

 

 

KÜRE:                                                                      

✱ Kenarı ve köşesi olmayan topa benzeyen geometrik şekildir.       

✱ Top küreye benzer. 

Aşağıda özellikleri verilen geometrik cisimleri kesip defterimize yapıştıralım 



İnstagram: hhocaninsinifi 

Benim adım.............................6 yüzüm var. İki 

yüzüm................diğer yüzlerim........................Bana 

benzeyen nesneler............................ 

Benim adım...............6 tane yüzeyim var.                     

Bütün yüzlerim.............dir. Bana benzeyen 

nesneler.......................................................... 

Benim adım......................Benim.......tane yüzeyim var. 

Yüzeylerimin.........tanesi üçgen..........tanesi dikdörtgendir.  

Beni........................benzetirler. 

Benim adım.............................Benim...........tane yüzeyim var. 

Yüzeylerimin tamamı..................Beni........................................... 

benzetirler. 

Benim adım.........................Tabanım....................                     

Beni.........................benzetirler. 

Benim adım.................... kenarım ve köşem           

yoktur. Beni..................benzetirler. 

Benim adım.........................                                        

Benim iki yüzeyim.......................dir.                

Beni..............................................benzetirler. 

GEOMETRİK CİSİMLER                                     MATEMATİK 

Aşağıda verilen noktalı yerleri geometrik cisimlerin özelliklerini yazarak dolduralım. 



GEOMETRİK CİSİMLER                                      MATEMATİK 

GEOMETRİK CİSİMLER 

GEOMETRİK ŞEKİLLER 

Aşağıda verilen geometrik cisimlerin yüzeyleri ile hangi şekiller çizilebilir? Eşleştirelim. 

Aşağıda verilen geometrik cisimleri benzedikleri nesneler ile eşleştirelim. 



GEOMETRİK CİSİMLER  MİNİ TEST                    MATEMATİK 

Yukarıda verilen cismin adı nedir? 

A) Küp                                          

B) Kare prizma                                 

C) Dikdörtgenler prizması 

              

Yukarıda verilen geometrik cisim ile 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Şeklin adı dikdörtgenler 

prizmasıdır.                                 

B) Bütün yüzeyi dikdörtgendir. 

C) 2 yüzeyi kare diğer yüzeyleri 

dikdörtgendir. 

Yukarıda verilen kamp çadırının benze-

diği geometrik cisim aşağıdakilerden han-

gisidir? 

A)                                        B) C) 

Yukarıda verilen cisimin yüzeyi ile 

aşağıda verilen şekillerden hangisini 

çizebiliriz. 

A)  B) C) 

Aşağıdakilerden hangi küreye benze-

mez? 

A) 

 

B) C) 

 Yukarıda verilen geometrik cisim ile ilgili 

aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur. 

A) 5 tane yüzeyi vardır. 

B) Cismin adı dikdörtgenler prizmasıdır. 

C) İki yüzeyi kare 4 yüzeyi dikdörtgendir. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

İnstagram: hhocaninsinifi 


