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 6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ  

 

TRAFİKTE MATEMATİKSEL İNCELEMELER  

 

 

KONU: Evinize en yakın kavşakta oluşan trafikte bir inceleme yapılması ve elde edeceğiniz dataların 

istatiksel olarak incelenmesi. 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6.SINIF 

Trafikte istatistiksel 

inceleme. 

EBOB, EKOK 

uygulamaları 

Araştırma, gözlem yapma, 

akıl yürütme, 

karşılaştırma, ölçüm 

yapma, ilişkilendirme, 

yazılı anlatım, ürün 

geliştirme  

2.dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

  

Sevgili Öğrenciler, 

 

Bu projede hem istatistiksel hem de EBOB – EKOK problemlerinin günlük hayat uygulamalarına yönelik 

bir çalışma yapacaksınız. 

 

Bu projede evinize en yakın kavşakta oluşan trafikte bir inceleme yapmanız beklenmektedir. Elde ettiğiniz 

verileri değerlendireceğiniz istatistiksel inceleme yapacaksınız. 

 

İnceleme yapacağınız saati trafik yoğunluğa göre belirleyebilirsiniz.  En çok hangi tipte araç geçiyor? 

Hangi saatte ve günde en az ve en çok araç geçiyor? 

 

Verilerinizi 2 adet veri grubuna ait değişimleri incelemelisiniz. Bu veri gruplarını aynı gün içinde birer 

saat inceleme yapacağınız 2 farklı zaman dilimi olacağı gibi farklı günler ve aynı saatlerde elde edilen 

veriler de olabilir. Bunun dışında farklı aylarda aynı saatler aralığı için de veri elde edebilirsiniz. Bu 

aralıkları siz belirleyiniz. 

 

Belirlediğiniz ayda/günde/saatte belirlediğiniz kavşaktan 1 saatte kaç araç geçiyor? Kavşakta araştırmanızı 

yapınız. 

 

Kavşaktan geçen araçları sınıflandırınız. (Özel araç, taksi, motosiklet, kamyon, kamyonet vb. gibi) 

 

Elde ettiğiniz bu bilgileri tablo ile gösterip, ikili sütun grafikleri ile düzenleyiniz. Grafiklerinizi 

düzenlerken dikkat etmeniz gereken ilkeleri proje günlüğünüze belirtiniz. 

Bu kısımla birlikte istatistiksel çalışmalarınız tamamlanmış olacak. Şimdi sıra geldi EBOB ve EKOK 

problemleri ile ilgili çalışmalara. 

 

Trafik ışıkları kaç saniyede değişiyor? Bir sonraki kavşakta kaç saniyede değişiyor?  
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Saat 10.00’da iki kavşaktaki ışıklar aynı anda aynı rengi gösterse günün başka hangi saatlerinde yine aynı 

rengi gösterecekler? Siz de bu problemi dikkate alarak bir problem daha yazıp öğrenme günlüğünüzde 

çözümü ile belirtiniz. 

 

ÖNERİLER: 

• Tablo ve sütun grafiği, EBOB ve EKOK problemleri konularını inceleyiniz. Projenizde bu 

konulara yer vereceksiniz 

• Elde ettiğiniz verileri seçtiğinizi tablonuza işlemeniz düzenleme açısından yararlı olacaktır. 

• Elde ettiğiniz bilgilere ait grafikler oluşturunuz ve bu grafikler ile ilgili yorumlarınızı projenizde 

belirtiniz. 

• Tablo ve grafiklerinizi oluştururken yaratıcılığınızı kullanmanız beklenmektedir.  

• Bilişim Teknolojileri dersi öğretmenlerinizden yardım alarak grafiklerinizi ekran üzerinde de 

çizebilir, bu konuda da kendinizi geliştirebilirsiniz.  

• Çalışmanızı ara kontrole kadar kâğıt üzerinde tasarlayınız. 

• 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: 

 

• 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.   

 

 

 



 

 

 

2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 6. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ  

 

 

 

 

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 

 

 


