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Özet
Küçük küplerden yap›lm›fl dikdörtgenler prizmalar› içerisindeki birim küp

say›lar›n›n bulunmas›n›n, hacmin ölçümünün anlafl›lmas› ve hacim formülünün
belirlenmesindeki biliflsel çerçeveyi sa¤lad›¤› kabul edilmektedir. Bu makalede,
önce ö¤rencilerin bu konuda yaflad›klar› güçlüklerden ve bu güçlüklerin neden-
lerinden bahsedilmektedir. Daha sonra, ö¤rencilerin yaflad›klar› güçlüklerden

yola ç›k›larak haz›rlanm›fl olan ve hacim formülüne görsel–sezgisel dayanaklar
sa¤layan etkinlikler sunulmaktad›r. 

Anahtar Kelimeler
Hacim Ölçümü, Hacim Formülü, Dikdörtgenler Prizmas›, Birim, Birim Küp.

Abstract
Finding the number of cubes in rectangular solids made of small cubes provides
the cognitive framework for understanding the measurement of volume and the
formulas for determining the volume. In this article, first, students’ difficulties

and their reasons are discussed. Then, activities that provide visual and intuitive
support for the volume formula are given based on these findings.
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Küçük küplerden yap›lm›fl dikdörtgenler prizmalar› (bkz. fiekil 1) içe-
risindeki birim küplerin bulunmas›nda kullan›lan ak›l yürütmenin,
hacim formülünün anlamland›r›lmas› ve hacim ölçümünün anlafl›l-
mas›ndaki biliflsel çerçeveyi oluflturdu¤u (Battista ve Clements, 1998;
Geddes ve Fortunato, 1993) kabul edilmektedir. Ancak, yap›lan arafl-
t›rmalar ilkö¤retim (Battista ve Clements, 1996; Ben–Chaim ve di¤.,
1985) hatta orta ö¤retim (Hirstein, 1981) ö¤rencilerinin küçük küp-
lerden yap›lm›fl dikdörtgenler prizmalar› içerisindeki birim küp say›-
lar›n› bulmada güçlükler yaflad›klar›n› göstermektedir.

fiekil 1.
Küçük küplerden yap›lm›fl bir dikdörtgenler prizmas›

Hirstein (1981), ö¤rencilerin birim küp say›lar›n› bulmada yapt›¤›
hatalar›n ‘görünen küpler ya da küp yüzeyleri ile ilgili oldu¤u’ bulgu-
sundan hareketle, onlar›n hacim ve yüzey alan›n› kar›flt›rd›klar›n› id-
dia etti. Ben–Chaim ve arkadafllar› (1985), ö¤rencilerin prizman›n
kenar ve köflelerindeki küpleri bazen iki, bazen de daha çok kere say-
d›klar›n› farkettiler. Bu araflt›rmac›lar, ö¤rencilere dikdörtgenler
prizmalar›n› yaln›zca çizim olarak sunduklar› için ö¤rencilerin çizim-
leri do¤ru anlayamad›klar›, yani onlar› uygun flekilde görsellefltireme-
dikleri sonucuna vard›lar. 
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Battista ve Clements (1996) hem somut küpler hem de çizim kullana-
rak yapt›klar› araflt›rmada ilkö¤retim ö¤rencilerinin her iki durumda
da benzer stratejiler kulland›klar›n› ve benzer hatalar› yapt›klar›n›
buldular. Böylece onlar, eski araflt›rmac›lar›n aksine, ö¤rencilerin ha-
talar›n›n yanl›fl uzamsal yap›land›rmadan kaynakland›¤›n› iddia etti-
ler. Uzamsal yap›land›rmay› ise; “birim oluflturma, birimler aras› iliflkiler olufl-
turma ve oluflturulan bu yeni bileflik birimleri uygun flekilde öteleyerek tüm yap›y›
oluflturma süreci” (Battista ve Clements, 1996: 282) olarak tan›mlad›lar.

Ayr›ca ö¤rencilerin, görünüfller kar›fl›m›, bireysel küpler ve organize küpler ol-
mak üzere üç de¤iflik kavramsallaflt›rma gelifltirdiklerini ortaya ç›kar-
d›lar. Dolay›s›yla, ancak organize küpler kavramsallaflt›rmas›n› ger-
çeklefltirmifl ö¤rencilerin hacim formülünü anlayabilece¤ini iddia et-
tiler, çünkü sadece bu ö¤renciler bütüne uygun zihinsel modeli olufl-
turabilmekteydi.

Peki ö¤renciler uygun uzamsal yap›land›rmay› nas›l baflaracaklar? Bir
di¤er deyiflle, ilkel bir kavramsallaflt›rmadan daha geliflmifl bir kav-
ramsallaflt›rmaya nas›l geçecekler? Olkun (1999), yapt›¤› araflt›rma-
da üç aflamal› deneysel bir model kulland›. Birinci aflamada, ö¤renci-
lere de¤iflik boyutlarda hem somut küplerden yap›lm›fl prizmalar hem
de bu prizmalar›n çizimlerini içeren etkinlikler sunarak onlardan
prizmalardaki küp say›lar›n› bulmalar›n› istedi. Ö¤rencilerin, (1) çi-
zim durumlar›na oranla somut cisim durumlar›nda ve (2) (üç boyut-
ta) çok say›da küp içeren prizmalara oranla da az say›da küp içeren
prizmalarda daha geliflmifl stratejiler kulland›klar› ortaya ç›kt›. Bu
bulgudan hareketle Olkun (1999) araflt›rmas›n›n ikinci aflamas›nda,
ö¤rencilere eflit paylafl›m ba¤lam›n› kullanan etkinlikler sundu. Bu et-
kinliklerde de yine hem somut küplerden yap›lm›fl prizmalar›, hem de
onlar›n çizimlerini kulland›. Ancak bu kez etkinlikler önceki bulgula-
r›n ›fl›¤›nda basitten karmafl›¤a olacak flekilde düzenlendi. Ö¤rencile-
rin, dikdörtgenler prizmalar› içindeki küpleri bulurken gelifltirdikleri
benzer kavramsallaflt›rmalar› prizmalar›n eflit paylafl›m› etkinliklerin-
de de kulland›klar› ortaya ç›kt›. Etkinliklerin sonuna do¤ru ö¤renci-
lerin “organize küpler” kavramsallaflt›rmas›na ulaflt›klar› gözlendi.

Olkun (1999) araflt›rman›n üçüncü aflamas›nda, ö¤rencilerdeki bu
kavramsal geliflimin dikdörtgenler prizmalar› içindeki birim küp sa-
y›lar›n›n bulunmas› problemlerinde de kullan›l›p kullan›lmad›¤›n›
kontrol etmek amac›yla birinci aflamadaki problemleri ö¤rencilere
tekrar yapt›rd›. Ö¤rencilerin etkinlikler sonucunda kavramsal geliflim
kaydederek “organize küpler” kavramsallaflt›rmas›na erifltiklerini
gözledi.
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Bu konuda yap›lan araflt›rmalar›n sonuçlar›n› özetleyecek olursak; 
a. ö¤rencilerin çizimleri, somut prizmalara oranla daha geç anla-

d›klar›, 
b. büyük prizmalar› daha karmafl›k bulduklar› ve 
c. birim küplerden oluflmufl prizmalar›n sat›r, sütun ve katman-

lara dayal› düzenli yap›s›n› zihinlerinde oluflturmakta, yani
görsellefltirmekte zorland›klar› görülmektedir.

Afla¤›da, ö¤rencilerin bu güçlükleri aflmalar›nda etkili oldu¤u saptan-
m›fl olan etkinlikler ve bu etkinliklerin nas›l kullan›laca¤› aç›klan-
maktad›r:

ETK‹NL‹KLER
Çal›flma Düzeni:

a. ‹kili çal›flma gruplar›, 
b. Çözümlerin s›n›f ortam›nda tart›fl›lmas›.

Gerekli Araç–Gereçler:
a. Her ö¤renci için en az 60 tane olmak üzere 2 cm

boyutlar›n da ahflap birim küpler, 
b. En az befl tane olmak üzere çeflitli renkte boyal› kalemler, 
c. Çeflitli perspektiflerden birim küp çizimleri, 
d. Birim küplerden oluflmufl 3x3x1, 2x2x2, 3x2x2, 4x3x2 ve

5x4x3 boyutlar›nda prizma çizimleri.

1. Etkinlik

fiekil 2.
Somut küp ve çeflitli perspektiflerden küp çizimleri

Küpün tan›nmas›
Ö¤rencilere somut bir küp ve bu küpü temsil eden çeflitli perspektif-
lerden görüntü sunan küp çizimleri gösterilir (bkz. fiekil 2) ve küpün
de¤iflik konumlan›fllar›na uygun çizimi seçmeleri istenir.
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2. Etkinlik
Bir katmanl› bir prizmada herhangi bir küpün

tan›nmas› ve belirlenmesi

Ö¤rencilere birim küplerden yap›lm›fl 3x3x1 boyutlar›nda tek kat-
manl› bir prizman›n çizimi gösterilerek bunu somut küplerden infla
etmeleri istenir. Ö¤retmen, eliyle somut prizma üzerinde iflaret etti¤i
küpleri ö¤rencilerden çizim üzerinde boyayarak göstermelerini ister
(bkz. fiekil 3).

fiekil 3.
Tek katmanl› somut bir prizma ve onun çizim modeli

Böylece ö¤renciler, küpler bir araya gelip bir düzen oluflturdu¤unda hem somut
modelde hem de çizim modelinde bunlardan baz›lar›n›n bir, baz›lar›n›n iki ve
baz›lar›n›n da üç yüzeyinin görünebilece¤ine, bazen bir yüzeyin bile küpü temsil ede-
bilece¤ine tan›k olurlar. 

3. Etkinlik 
Küçük bir binan›n eflit paylafl›m›

Ö¤rencilere 8 birim küpten oluflmufl iki katmanl› (2x2x2) bir prizma
çizimi verilerek bu prizmay› somut küplerden infla etmeleri istenir
(bkz. fiekil 4). Do¤ru olarak infla edilen prizman›n bir apartman blo-
¤u oldu¤u ve iki kifli aras›nda eflit bir flekilde paylafl›lmak istendi¤i be-
lirtilir. Eflit iki pay›n çizim üzerinde boyanarak gösterilmesi istenir.
Bunu yapmakta zorlanan ö¤rencilere somut prizmadan yararlanabi-
lecekleri söylenir. 

fiekil 4.
Birim küplerden oluflmufl 2x2x2 boyutlar›nda prizman›n çizimi

Ö¤rencilere bu paylafl›m› bir kaç de¤iflik flekilde yapabilecekleri belir-
tilir. De¤iflik çözümler tepegöz veya benzeri bir yans›t›c› yard›m› ile
s›n›f ortam›nda tart›fl›l›r. Böylece birim küplerden oluflmufl bir dikdörtgenler
prizmas›n›n eflit parçalara ayr›labilece¤i vurgulanm›fl olur. Olas› çözümler
her ö¤renci taraf›ndan hem somut prizmada hem de çizimleri üzerin-

186 • KURAM VE UYGULAMADA E⁄‹T‹M B‹L‹MLER‹



de denenir (bkz. fiekil 5 ve 6). Bu flekilde ö¤rencilere prizman›n kat-
manl› uzamsal yap›s›n› görsellefltirme olana¤› tan›nm›fl olur. 

fiekil 5.
Sekiz küpten oluflan prizman›n iki kifli aras›nda paylafl›m›na olas› çözümle-

rin somut prizmada gösterilmesi

fiekil 6.
Sekiz küpten oluflan prizman›n iki kifli aras›nda paylafl›m›na olas› çözümle-

rin çizim üzerinde boyanarak gösterilmesi

“Ayn› prizma 4 kifli taraf›ndan eflit olarak paylafl›lmak istenirse ne
olur?” sorusu sorularak benzer ad›mlar izlenir. Bu soru ile ö¤rencile-
rin prizman›n sat›r ve sütun yap›s›na dikkatleri yöneltilerek bu yap›-
y› görsellefltirmelerine olanak sa¤lanm›fl olur.

4. Etkinlik
Orta büyüklükte bir binan›n eflit paylafl›m›

Ö¤rencilere birim küplerden yap›lm›fl, 3x2x2 boyutlar›nda bir priz-
man›n çizimi verilerek onu somut küplerden infla etmeleri istenir
(bkz. fiekil 7). Çizim ve somut prizman›n ayn› ölçülerde olup olma-
d›¤› kontrol edilir. Binan›n 3 kifli taraf›ndan eflit olarak paylafl›lmak
istendi¤i belirtilir. Ö¤rencilerden üç eflit pay› çizim üzerinde boyaya-
rak göstermeleri istenir. Zorlanan ö¤rencilere somut prizmadan fay-
dalanabilecekleri söylenir.

fiekil 7.
On iki küpten oluflan 3x2x2 boyutlar›nda prizma çizimi
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Ayn› binan›n 4 kifli aras›nda eflit olarak nas›l paylafl›labilece¤i soru-
lur. ‹pucu olmas› aç›s›ndan prizman›n de¤iflik konumlan›fllar› dene-
nebilir. Her aflamada, hata yapan ö¤rencilerin hatalar›n› düzeltebil-
meleri için prizmalar›n yedek çizimleri bulundurulur.

Bu etkinlikteki amaç, bir yandan çizim ve somut prizmalar aras›ndaki benzerli-
¤i vurgularken, bir yandan da ö¤rencilerin dikkatlerini hem somut hem de çizim ola-
rak sunulan prizmalardaki sat›r, sütun ve katman yap›s›na yönelterek, bu durumlar›
görsellefltirmelerine katk›da bulunmakt›r.

5. Etkinlik
Büyük bir binan›n eflit paylafl›m›

Ö¤rencilere, birim küplerden yap›lm›fl, 4x3x2 boyutlar›nda bir priz-
man›n üç adet çizimi verilerek bunu somut küplerden infla etmeleri is-
tenir (bkz. fiekil 8). Daha sonra binan›n s›rayla dört kifli, üç kifli ve iki
kifli aras›nda nas›l eflit paylafl›laca¤› sorulur. Her paylafl›m›n ayr› ay-
r› somut prizmada denenmesi ve çizimler üzerinde eflit paylar›n boya-
narak gösterilmesi istenir. De¤iflik çözümler s›n›f ortam›nda herkesin
görebilece¤i bir flekilde tart›fl›l›r.

fiekil 8.
Yirmi dört küpten oluflan 4x3x2 boyutlar›nda prizman›n çizimi

Burada amaç; binan›n de¤iflik flekillerde katmanlardan olufltu¤unu göstermek ve
bunun yan›nda ö¤rencinin dikkatini prizman›n çeflitli uzamsal özelliklerine çekerek
onlar›n bu durumlar› görsellefltirmelerine olanak sa¤lamakt›r. 

6. Etkinlik
Daha büyük bir binan›n eflit paylafl›m›

Ö¤rencilere, 5x4x3 boyutlar›nda 60 tane birim küpten yap›lm›fl bir
prizman›n üç adet resmi verilerek bunu somut küplerden infla etme-
leri istenir (bkz. fiekil 9). Daha sonra binan›n s›rayla 5 kifli, 4 kifli ve
3 kifli aras›nda nas›l eflit paylafl›laca¤› sorulur. Her paylafl›m›n ayr›
ayr› somut prizmada denenmesi ve çizimler üzerinde eflit paylar›n bo-
yanarak gösterilmesi istenir. De¤iflik çözümler s›n›f ortam›nda herke-
sin görebilece¤i bir flekilde tart›fl›l›r.
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fiekil 9.
Altm›fl küpten oluflan 5x4x3 boyutlar›nda prizma

Bu etkinlikte amaç; önceki etkinliklere ek olarak ö¤rencilerin daha büyük
boyutlardaki prizmalar› da benzer flekilde katmanl› yap›lar olarak görsellefltirmeleri-
ne olanak vermektir.

Ayn› s›n›fta bulunan ö¤rencilerin bile de¤iflik deneyim ve bilgi iflleme
h›zlar›na sahip olabilecekleri göz önünde tutularak her ö¤renciden
ayn› performans beklenmemelidir. Örne¤in, baz› ö¤renciler do¤ru-
dan alt›nc› etkinli¤i yapabilirken baz›lar› birinci etkinlikte bile zorluk
çekebilirler. Bu durum, de¤iflik ö¤renci gruplamalar› ve s›n›f içi tar-
t›flmalar› yoluyla telafi edilebilir. Zor ö¤renen ö¤renciler için yeteri
kadar etkinlik zaman› tan›nmal›d›r.

Ö¤rencilerin Hacim Formülü ile Tan›flt›r›lmas›
Ö¤renciler daha sonra veya bir üst s›n›fta hacim formülü ile tan›flt›-
r›ld›klar›nda da benzer yol izlenerek formüle görsel destek sa¤lanma-
l›d›r. Böylece ö¤rencilere, hacmin sadece üç say›n›n çarp›lmas›na dayal› bir
formülden ibaret olmay›p daha ziyade onun somut ve mant›kl› bir dayana¤› oldu¤u
(bkz. fiekil 10) gerçe¤inin sezilmesi olana¤› tan›nm›fl olur.

fiekil 10.
Hacim formülünün (V = 3 x 2 x 3) görsel dayana¤›

Tart›flma ve Sonuç
Sonuç olarak diyebiliriz ki, çeflitli matematiksel ba¤›nt›lara gör-
sel–sezgisel dayanaklar oluflturulmas›, ö¤renmenin hem anlaml› ve
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kal›c› hale getirilmesi hem de ö¤renilen bilgilerin baflka alanlara
transfer edilebilmesi aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Ancak, ö¤rencile-
rin probleme görsel–sezgisel deste¤i veren araçlar› anlayabilmeleri ve
onlardan yararlanarak ilgili matematiksel kavram› oluflturmalar›
uzun zaman alabilmektedir. Ayr›ca bu oluflum, ö¤retmenin konuyu
do¤rudan anlat›m›yla de¤il daha çok ö¤rencilere problem durumlar›
oluflturmas› ve onlar›n uygun zihinsel etkinlikte bulunmalar›n› sa¤la-
mas› yolu ile gerçekleflmektedir. Bundan dolay›, ö¤rencilerin fiziksel
araçlar› bizzat kendi elleriyle kurcalamalar›, onlarla birfleyler yapma-
lar› ve onlar› problem çözmede araç olarak kullanmalar› önem tafl›-
maktad›r. 

Bu makalede sunulan etkinlikler, ö¤rencilerin hacim ölçümü ve ha-
cim formülü ile tan›flt›r›lmas›ndan önce onlara kazand›r›lmas› gere-
ken bilgi ve deneyimleri içermektedir. Araflt›rmalar bu etkinliklerin,
do¤ru ve derin bir hacim kavram›na temel oluflturmada etkili oldu-
¤unu ve ö¤rencileri uygun zihinsel faaliyete zorlad›¤›n› kan›tlam›flt›r. 
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