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Özet 
Geometri matematiğin; nokta, doğru, düzlem ve bunlar arasındaki ilişkilerle geometrik şekillerin uzunluk, alan, 

hacim gibi ölçülerini konu edinen bir dalıdır. Geometri öğretimi, teknolojinin eğitime girmesiyle birlikte bir 

devrim yaşamıştır. Özellikle dinamik geometrik yazılımlarının geometri öğretiminde kullanımı öğrencilere 

varsayımda bulunma, genelleme yapma ve kavramları görselleştirme imkânı sağlamaktadır. Geometri öğretim 

programında öğrencilerin zorlandıkları konulardan biri prizmalardır. Bu kapsamda, çalışmanın amacı, 

prizmalarda alan konusunun öğretimi için dinamik geometri yazılımı (Cabri3D) kullanılarak araştırmacı 

tarafından hazırlanan çalışma yapraklarının etkililiği ile ilgili öğrenci görüşlerini tespit etmektir.  Çalışma 

yaprakları Erzurum il merkezindeki bir ilköğretim okulundaki 25 öğrenciye iki ders saati uygulanmıştır. 

Çalışmada özel durum çalışması kullanılmıştır. Uygulama sonunda öğrenci görüşlerini belirlemek için 10 öğrenci 

ile yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma sonunda 

öğrenciler çalışma yapraklarını öğretici, anlaşılır, görsel ve ilgi çekici bulduklarını belirtmişlerdir. Bu bağlamda, 

yapılacak araştırmalar için bu tür çalışma yapraklarının geometri derslerinin diğer konularında da hazırlanması 

önerilebilir.  

 
Anahtar Kelimeler: Geometri Öğretimi, Prizmalar, Alan, Cabri3D. 

 

 

STUDENTS’ VIEWS ABOUT WORK SHEETS PREPARED WITH  
THE DYNAMIC GEOMETRY SOFTWARE: AREA EXAMPLE ON PRISIMS 

 
Abstract 
Geometry is a branch of mathematics that treats point, ray, plane and the dimensions of geometric shapes 

such as the length, area, volume by the use of relations between point, ray and plane. Geometry education has 

experienced a revolution with the introduction of tehcnology in education. Especially the use of dynamic 

geometric software in geometry education provides the possibility to conjecture, generalize and visualize the 

concepts for the students. In geometry curriculum, one of the issues which the students have difficulty in 

learning is prisms. In this context, the purpose of the study is to determine the students’s perspectives on the 
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effectiveness of the work sheets prepared by the researcher by using the dynamic geometry software (cabri3D) 

for the teaching of the area issue of prisms. Work sheets have been tested on twentyfive students during two 

teaching periods in a primary school which is at the city center of Erzurum. A special case study has been used 

in this study. At the end of the application a semi structured interview was held with ten students in order to 

determine the students’s views. Content analysis was used to analyse the data. At the end of the tutorial 

students stated that they found the work sheets instructive, intelligible, visual and interesting. In this context, 

preparing this kind of work sheets on the other issues of geometry classes can be offered for further 

investigations. 
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