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Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6.SINIF 

Matematik dersinin 

diğer branş derslerinde 

kullanım alanları 

Araştırma, gözlem yapma, 

veri toplama, akıl 

yürütme, sınıflandırma, 

ilişkilendirme, yazılı 

anlatım 

2.dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler, 

 

Bu proje görevi çalışmasında “Diğer derslerimizde Matematiği nerede ve nasıl şekilde kullanıyoruz?” 

sorusuna cevap arayacağız.  

 

Derslerimizde bazı öğrencilerimiz bizlere sık sık o 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.  

 

ÖNERİLER: 

Bugüne kadar öğrendiğiniz ve sene içinde öğreneceğimiz konulardan yola çıkarak diğer derslerinizde 

matematiğin kullanım alanlarını araştırınız. 

 

Matematik -  Fen ve Teknoloji                Matematik -   Türkçe / Yabancı Dil 

Matematik -  Sosyal Bilgiler                    Matematik -  Bilişim Teknolojileri             

Matematik -  Görsel Sanatlar                  Matematik -  Teknoloji Tasarım 

Matematik -  Müzik                                  Matematik -  Beden Eğitimi                     

 

Araştırmanız sırasında aşağıda yer alan sorulara cevaplar bulmaya çalışınız.  

• Diğer öğretmenleriniz kendi derslerinde ne kadar Matematik kullanıyorlar? 

• Hangi derslerde, Matematiğin hangi konuları karşımıza çıkıyor? 

• Matematik özellikle sözel derslerinizin içeriğinde hangi konularda yer alıyor?   

Çevrenizi gözlemleyiniz. Fotoğraf çekiniz. Çeşitli dergilerden, gazetelerden, kitaplardan, internetten 

ve ulaşabildiğiniz diğer tüm kaynaklardan araştırmalar yapınız. Konu ile ilgili olduğunu 

düşündüğünüz bilgileri, soru ve çözüm örneklerini ve materyalleri toplayınız.  

 

 

• 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. 

2022 - 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

 

MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİ 6.SINIF  

 

 

KONU: HER DERSTE MATEMATİK 
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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 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 10p 

• Zamanlama (ara kontrol ve teslim) 10p 

 

 


