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 5.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ  

 

MATEMATİK DERGİSİ 

 

KONU: MATEMATİK DERGİSİ HAZIRLAMA 

 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

5.SINIF 

İçinde matematikle 

ilgili resim, karikatür, 

matematikle ilgili 

ilginç bilgiler, resfebe 

vb bulunan dergi 

tasarımı 

Araştırma, akıl yürütme, 

ürün geliştirme  

2.dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

      Sevgili Öğrenciler,  
  

 

 

 

 

 

 

            ÖNERİLER  

            Derginizin adını, boyutlarını sayfa sayısını belirleyin. Kapak tasarımını yapınız. 

Derginizde; 

• Haberlere (matematiğe has özel günler, matematikle ilgili ülke ya da il çapında yapılan 

yarışmalar vb.) yer verebilirsiniz. 

 

• Röportaj (Ailenizde ya da çevrenizdeki insanların matematikle ilgili düşünceleri, okul 

hayatlarında matematikle ilgili yaşantıları vb.) yapabilirsiniz. 

 

• Anket (Sınıfınızdaki arkadaşlarınızın matematik dersi ya da ders konuları ile ilgili duygu ve 

düşünceleri) hazırlayabilirsiniz. Resimler, şiirler, hikayeler size ait olmalıdır. 

 

• Matematiksel resfebeler, bulmacalar, zekâ soruları, karikatürler (hazır kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz.) hazırlayabilirsiniz. 

 

• Türk matematikçilerden birinin tanıtımını yapabilirsiniz. 

 

• İlgi çekici herhangi bir matematik kitabının tanıtımını yapabilirsiniz. 
             Çalışmanızın her aşamasında fotoğraf çekmeyi unutmayınız. 

 

Bu projede sizlerden matematik dergisi hazırlamanız 

beklenmektedir. Derginizi keyifle okumak için 

içeriğini, eğlenceli ve ilginç matematik bilgileri, 

resfebe, karikatür, resim vb oluşan görsellerden 

hazırlayabilirsiniz. 
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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 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 iş birliği ve iletişim 5p 

• Kaynakça ve proje günlüğü 10p 

• Zamanlama (ara kontrol ve teslim) 10p 

 

  

 

 


