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2022 - 2023 EĞİTİM VE  ÖĞRETİM YILI 

 

MATEMATİK DERSİ 6. SINIF  

 

 

 

KONU: DÖVİZ VE ALTINDAKİ DEĞİŞİM 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6.SINIF 

Döviz ve altında 2 aylık 

değişim ve bu değişimin 

grafiksel yorumu 

Araştırma, gözlem yapma, 

akıl yürütme, 

karşılaştırma, ölçüm 

yapma, ilişkilendirme, 

yazılı anlatım, ürün 

geliştirme  

2.dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

  

Sevgili Öğrenciler, 

 

Günlük hayatta kullandığımız döviz 

(Euro ve Dolar) ile altının Türk lirası 

karşında birim fiyatlarının Şubat ve 

Mart ayları boyunca değişimini 

izleyerek not etmeniz ve bu bilgileri 

grafiğe dönüştürmeniz sizden 

istenmektedir. 

 

ÖNERİLER  

1. Seçtiğiniz aylara ait ilk günden son güne kadar her gün ölçümlerinizi not ediniz. (Ölçümlerinizde 

virgülden sonra iki basamak kullanmanız yeterlidir.) 

2. Ölçümlerinize ait tablolar oluşturunuz. 

3. Grafikler konusunda araştırma yapınız. Değişimlerinizi en iyi şekilde ifade edeceğiniz grafik türü sizce 

hangisi olmalıdır? 

4. Ölçümlerinizi çizgi grafiğine dökünüz. (Sadece çizgi grafiğini, elde çizmeniz beklenmektedir.) 

5. Bu grafikle ilgili yorum yapınız. 

6. Başlangıçta bir miktar belirleyerek yatırım yaptığınızı hayal ediniz. Proje sonunda yatırımınızın size 

kazandırdığı veya kaybettirdiği durumları hesaplama yaparak gösteriniz.  

7. Konuyla ilgili örnek sorular oluşturup bu soruların cevaplarını hazırlayınız. 

8. Ödevinizi hazırlarken görsellikten yararlanmayı unutmayınız. 
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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. Rapor  

• Ürün veya modele ait bilgiler 

5. Sonsöz  

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

6. 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 10p 

• Zamanlama (ara kontrol ve teslim) 10p 

 

 

 

 


