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2020 - 2021 EĞİTİM VE  ÖĞRETİM YILI 5.SINIF 

 

MATEMATİK DERSİ  PROJESİ 

 

 

KONU: SEYAHAT EDİYORUM, DÜNYAYI GEZİYORUM 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

5.SINIF 
Günlük hayatta 

Matematik kullanımı 

Gözlem, Araştırma 

Yaratıcı Düşünme… vb. 

Becerisi 

2.Dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili öğrenciler;  

Tatile gitmenin en zor yanı plan yapmak ve bütçeyi oluşturmaktır. Bu 

ödevde sizden beklenen bir senaryo oluşturmanız ve bu senaryo dâhilinde 

2020 yazı için 4 kişilik bir aileye 1 hafta olacak şekilde gerçek bir tatil 

programı oluşturmanız. Unutmayın sizin bir turizm acentanız var ve tüm 

detaylardan siz sorumlusunuz.  

Bunun için önce güzel bir plan yapabilirsiniz. Bu planlamanın içine 

kalacağınız otel, alacağınız uçak bileti, eğer ihtiyaç varsa kiralayacağınız araç, gezeceğiniz müzeler, 

yapacağınız aktiviteler, sabah-öğle-akşam yemekleri, seyahat sigortası… gibi detayları alabilirsiniz.  

Ödevinizi daha rahat yapabilmeniz ve ilerleyebilmeniz için tablolar hazırlayıp, bunları tabloda 

belirtebilirsiniz. 

Amacınız bütçenizi en doğru şekilde kullanmak, varsa kampanyalara dikkat etmek, tüm 

hesaplamaları 4 kişi için yapmak, bir acenta broşürü hazırlamak. 

 

            ÖNERİLER :.  

 Öncelikle bilgilerinizi kendi oluşturacağınız düzende bir arada toplayınız. 

 Gideceğiniz yerleri ve bütçeleri oluşturan bir tablo yapınız. 

 Ödevinizi turizm acentasının yayınlayabileceği bir broşür şeklinde hazırlayın. 

 Çalışmanızı ara kontrole kadar kâğıt üzerinde tasarlayınız veya ekran üzerinden flash disk – 

USB eşliğinde ve mutlaka proje dosyası içinde teslim ediniz.  

 Projeniz üzerinde çalışırken bir proje günlüğü tutunuz, hangi tarihlerde ne tür çalışmalar 

yaptığınızı bu günlüğe not ediniz.  

 

            Proje teslim dosyanız aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

 Kapak  

 Önsöz  

 Ödevin seçilme nedeni 

 Ödevden beklentiler 

 Ara kontrol  
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 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 kontrol-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 konrol-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 iş birliği ve 

iletişim 
5 

  

8 Kaynakça ve proje günlüğü 10   

9 Zamanlama (ara kontrol ve teslim) 10 
  

 
TOPLAM 100 

  


