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MATEMATİK DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: BİR KİTABIN MATEMATİKSEL ANALİZİ – MATEMATİK CAMBAZLARI 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6.SINIF 

Bir kitabın Matematik 

konuları paralelinde 

incelenmesi ve  

yorumlanması 

Gözlem, İnceleme, 

Araştırma Yaratıcı 

Düşünme… vb. Becerisi 

2. Dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

  Sevgili öğrenciler;  

 

Bu projede, günlük hayatta yaşadığınız tecrübelerden yola çıkarak 

okuduğunuz kitaptaki Matematiksel örnekleri incelemeniz ve tüm 

bilgileri derslerde öğrendiğiniz konular paralelinde yeniden 

yorumlamanız istenmektedir.    

 

Bu proje, eğitim hayatınız boyunca kullanacağınız Matematik konularını 

yeniden bir araya getirme fırsatı bulacağınız bir çalışma olacaktır. Düzenli 

ve planlı çalışarak ortaya başarılı bir ürün çıkaracağınıza inanın ve kitabı 

okumaya başlayın.   

 

Tehlikesavar Matematik Cambazları’nda, Matematik derslerinin gerçek hayatla buluştuğu yirmi dört 

macera bekliyor sizi. Bu kitaptaki olaylarla mücadele ederken, herhangi bir şey satın alırken ya da pizzayı 

arkadaşlarınla bölüşürken olduğu gibi hesaplama bilgilerinizi kullanmanız gerekecek. Ancak bu defa 

karşılaştığınız riskler çok daha büyük olacak.  

 

ÖNERİLER  

 Kitaptaki maceralarda ortaya çıkan problemleri dikkatle okuyunuz. Bu problemleri çözebilmek için 

gerekli olan stratejileri belirlemeye çalışınız.  

 

 Çözümlerinizi yaptıktan veya çözülmüş örnekleri inceledikten sonra kitabın Matematik 

Laboratuvarında söz edilen deneylerden bazılarını siz de uygulayınız.  

  Projenizde kitaptaki örneklere benzer bir mücadele senaryosunu ve çözümünü de siz hazırlayınız. 
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 Kitaptan edindiğiniz bilgileri, görseller, deney malzemeleri ve senaryonuz ile zenginleştirerek bir 

sunum (pano + masa) haline getiriniz.  

 

Proje teslim dosyanız aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

 Kapak  

 Önsöz  

 Ödevin seçilme nedeni 

 Ödevden beklentiler 

 Ara kontrol  

 Taslak çalışmalar 

 Proje günlüğü/takvimi  

 Rapor  

 Ürün veya modele ait bilgiler 

 Sonsöz  

 Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

 Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

ARA KONTROL (Planlama-Taslak) 

Çalışmalarınızın ana hatlarını ara kontrol tarihine kadar belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin 

devamında yapmayı düşündüklerinizi danışman öğretmeninizle paylaşınız.  

Çalışmalarınıza ait taslağı, öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da 

çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

 

DEĞERLENDİRME 

 Yapılan araştırmalar, araştırma kapsamının yeterliliği (ara konrol-taslak)  10p 

 Ürün geliştirme  30p 

 Proje düzen ve temizliği, yazım kurallarına uyma  10p 

 Matematiksel terimleri ve kavramları doğru kullanma  10p 

 Yaratıcılık ve özgünlük 5p 

 Önsöz –Sonsöz  10p 

 Danışman öğretmen ile işbirliği ve iletişim  5p 

 Kaynakça ve proje günlüğü  10p 

 Zamanlama (ara kontrol ve teslim) 10p 
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                                                           2020 - 2021 ÖĞRETİM YILI 

MATEMATİK BÖLÜMÜ 

 PROJE DEĞERLENDİRME FORMU 
 

 

 

Proje Ödevi Değerlendirme Kriterleri       

ÖĞRETMENİN Adı Soyadı   

ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı   Sınıf :                       Numara: 

Ödevin verildiği tarih  

Ödevin teslim tarihi  

ÖDEVİN KONUSU 

  

 

 

ARA KONTROL:  

 

Düşünceler: 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR PUAN 
ÖĞRENCİNİN 

ALDIĞI PUAN 
DÜŞÜNCELER 

 

1 

Yapılan araştırmalar, araştırma 
kapsamının yeterliliği (ara kontrol-
taslak)   

10 
  

 

2 
Ürün geliştirme  30 

  

3 
Proje düzen ve temizliği, yazım 

kurallarına uyma 
10 

  

4 
Matematiksel terimleri ve kavramları 

doğru kullanma 
10 

  

5 Yaratıcılık ve özgünlük 5 
  

6 Önsöz –Sonsöz 10   

7 
Danışman öğretmen ile işbirliği ve 

iletişim 
5 

  

8 Kaynakça ve proje günlüğü 10   

9 Zamanlama (ara kontrol ve teslim) 10 
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