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5. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ  

 

SOSYAL TESİS YAPALIM  

 

 

KONU: Bir yapının oluşumu süresince kullanılan matematiksel hesaplamaların fark edilmesi 

 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

5.SINIF 

Bir Yapının Oluşumu 

Süresince Kullanılan 

Matematiksel 

hesaplamalar 

İnce motor gelişimi, 

gözlem yapma, akıl 

yürütme, karşılaştırma, 

ölçüm yapma, 

ilişkilendirme, yazılı 

anlatımla kendini ifade 

edebilme, ürün geliştirme 

2.dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

  

Sevgili Öğrenciler, 

 

  
ÖNERİLER  

 

1. Öncelikle sosyal tesisin ne olduğunu araştırmalısınız. Bulduğunuz bilgileri aktarınız. 

2. Bir sosyal tesiste olmasını istediğiniz bölümleri belirleyiniz. En az 5 bölüm seçmeye özen 

gösteriniz.  (Tiyatro, Restoran, Spor Alanları, Kütüphane vb.) 

3. Belirlediğiniz bölümlerin taslağını önce kareli bir kâğıt üzerine çiziniz ve taslağı saklayarak 

ödevinizle beraber teslim ediniz. Taslağınızdaki renkler ile modelinizdeki renklerin aynı 

olmasına özen gösteriniz. 

4. Çizdiğiniz taslaktaki  

• Modelinizin çevresini ve alanını birim cinsinden yazınız. 

• Modelinizin iç ve dış mekanlarındaki bölümlerinin ayrı ayrı çevresini ve alanını birim cinsinden 

yazınız. Modelinizin çevre ve alanı ile iç ve dış bölümlerinin çevre ve alanlarını karşılaştırınız. 

Bu projede sizden istenen bir “Sosyal Tesis” 

yapmanız. İnsanların spor, sanat ve iletişim 

ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olmak için 

sosyal tesisler kurulur. Bu ve bunun gibi yapıları 

oluşturmanın bir Matematiği olduğunu bu 

çalışma ile göreceksiniz.  

Bu çalışmanın amacı belli bir plan ve program 

dahilinde kullandığımız Matematiği fark 

etmeniz olacaktır ama bundan da önemlisi 

sizlere katacağı tüm gelişmeleri bizlerle 

paylaşmanızdır.  
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• Bu bilgileri bir tablo üzerinde belirtiniz. 

5. Sosyal tesis için gerekli tüm malzemeleri belirleyiniz (restoran için malzemeler, spor tesisi için 

malzemeler, kütüphane için malzemeler) İhtiyaçlarınızın listesini yaptıktan sonra bölümlerin ayrı 

ayrı fiyat bilgilerini araştırınız ve ihtiyaç duyduğunuz bütçeyi belirleyerek bir tablo oluşturunuz. 

6. Bu giderler için nasıl kaynak bulabileceğinizi araştırınız.  

• Tesise üye mi bulacaksınız?  Üyelik fiyatlarınızı belirleyiniz. (Aylık ve yıllık ödemeleri). Üyelerden 

gelecek aylık ve yıllık ücretleri hesaplayınız. (Öğrenci ve yetişkin fiyatları belirlenecek) 

• Sponsor mu bulacaksınız? Hangi sponsorlardan kaç lira alacağınızı belirleyerek toplam geliri 

hesaplayınız.  

• Bankadan kredi mi çekeceksiniz? Ne kadar sürede yüzde kaç faiz ödeyeceksiniz? Birkaç bankadan 

farklı süreler için fiyat alarak faizli geri ödemeyi hesaplayınız tablo ile gösteriniz. 

7. Bir maket yapmanız gerekiyor. 

8. Ödevinizi hazırlarken fotoğraf çekmeyi unutmayınız. 

 

Proje teslim dosyanız aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

1. Kapak  

2. Önsöz  

• Ödevin seçilme nedeni 

• 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 

 

 


