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2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6.SINIF 

 

MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİ PROJESİ 

 

   

KONU: FARKLI MESLEKLERDE MATEMATİK KULLANIMI 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6.SINIF 

Matematik dersinin 

günlük hayatta farklı 

kullanım alanları 

Gözlem, Araştırma, 

İnceleme, Yaratıcı 

Düşünme Becerisi 

Öğretim yılı 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili öğrenciler;  

 

Derslerimizde bazı öğrencilerimiz bizlere sık sık öğrendikleri konunun hayatta ne işlerine yarayacağını 

soruyorlar. Halbuki Matematik, sadece soru çözmek ve hesap yapmak değildir. Matematik bize düşünmeyi 

ve doğru zamanda, doğru şekilde hareket etmeyi öğreten bir güçtür. Matematik sayesinde her türlü problem 

çözme yeteneğimiz gelişir.  

 

Sizden bu ödevde “Günlük Hayatta Matematik Nerededir?” sorusundan yola çıkarak farklı meslek dallarına 

ait kişileri ve yaptıkları çalışmaları inceleyerek varsa görsel örnekler toplayarak ödevinizi bir sunum 

şeklinde tasarlamanızı istiyoruz.  

 

Araştırmanızı yaparken aşağıdaki sorulara yanıt bulmanız size yardımcı olacaktır.  

 Matematik dersinin ötesinde sayılar size ne ifade ediyor?  

 Eğer sayılar olmasaydı ne olurdu?  

 Farklı alanlarda hangi sayılar kullanılıyor?  

 

ÖNERİLER: 

 Fotoğraf çekebilir, her fotoğrafın hikâyesini ve matematik ile ilgisini anlatabilirsiniz.  

 İnternetteki çeşitli sitelerden görseller bulabilir, sunumuzda kullanabilirsiniz.  

 Bir anket düzenleyerek farklı meslek dallarındaki yetişkinlerle görüşme yapabilir, bu görüşmeler 

sonunda elde ettiğiniz bilgileri projenizde kullanabilirsiniz. 

 Doktor, terzi, kuaför, fotoğrafçı, veteriner, aşçı vb. çok farklı mesleklerde araştırma yapınız.  

 Sunumunuzu istediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. Slayt show yapabilir, albüm, poster veya afiş 

tarzında bir materyal üretebilirsiniz.  

 Çalışmanızı ara kontrole kadar kâğıt üzerinde tasarlayınız veya ara kontrolde ekran üzerinden veya 

flash disk – USB eşliğinde gösteriniz.  

 Projeniz üzerinde çalışırken bir proje günlüğü tutunuz. Yaptığınız çalışmaları not ediniz. 

 Proje teslim dosyanız aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

1. Kapak  

2. Önsöz  

 Ödevin seçilme nedeni 
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 Ödevden beklentiler 

3. Ara kontrol  

 Taslak çalışmalar 

4. Proje günlüğü/takvimi  

5. Rapor  

 Ürün veya modele ait bilgiler 

6. Sonsöz  

 Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

 Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

7. 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 
  

 
TOPLAM 100 

  


