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5 sınıf matematik dergisi proje ödevi nasıl yapılır

Unknown Dökümanlar , eğlenceli matematik , matematik dergi kapaklari , matematik dergisi , matematik dergisi kapaklari , matematik dergisi nasil olur , matematik dergisinde neler bulunur , matematik dergisinde neler olur , Matematik karikatürleri , Soru-Cevap Edit 1) matematik ile ilgili yazı ve ya makaleler2) Atatürk'ün
matematiğe verdiği önem3) sayı oyunları4) ilginç ve düşündürücü zeka soruları5) ünlü Türk bir matematikçinin hayatı ve yaptıkları çalışmalarBUNLAR MUTLAKA OLMASI GEREKENLERVE DE MATEMATİKLE İLGİLİ HER ŞEYİ KOYABİLİRSİNMatematik Nedir?Matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir.
Çok eskiden matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. Matematik de diğer bilim dalları gibi geçen zaman içinde büyük bir gelişmegösterdi; artık onu birkaç cümleyle tanımlamak mümkün değil. Matematik bir yönüyle resim ve müzikgibi bir sanattır.Matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat olarak icra
ederler. Matematik, başka bir yönüyle bir dildir. Galileo Galilei tabiat matematik dilinde yazılmıştır der. Matematik başka bir yönüyle de satranç gibi entelektüel bir oyundur. Kimi matematikçiler de ona bir oyun gözüyle bakarlar.Matematikle İlgili Bilmecelr1-Uzadıkça kısalan şey nedir?2-Ali, sepetteki elmaların yarısını ve bir
yarım elmayı Ayşe'ye; sonra kalan elmaların yarısını ve bir yarım elmayı Ahmet'e ve yine kalan elmaların yarısını ve bir yarım elmayı da Hasan'a veriyor. Sonuçta sepette sadece bir elma kaldığına göre başlangıçta kaç elma vardı?Not: Elmalar bölünmeden paylaşılıyor.3- Bir avcı otobüse binmek ister. Yalnız, otobüse
boyutları en fazla 1mt. olan eşyalar alınmaktadır. Avcının tüfeği ise 1,5 mt.dir. Tüfeğin şeklini bozmamak şartı ile otobüse nasıl biner?4-Bir tabakta 7 tane portakal var. Bu portakalları, 7 çocuğa birer tane bütün portakal vererek paylaştırın ve hâlâ tabakta bir portakal kalsın?5- Dünyanın çevresini ekvatordan geçecek
şekilde bir ip ile bağladığımızı kabul edelim.(yaklaşık 40 bin km.) Bu ipi her noktadan 1mt. havada tutabilmek için, ne kadar daha ip ilave etmeliyiz? 6- 6 adet kibrit çöpü ile 4 adet 'eşkenar üçgeni' nasıl elde edebiliriz?7- Bir duvarın üzerinde 5 adet kuş duruyor. O sırada oradan geçmekte olan bir avcı, tüfeğini ateşleyip
ikisini vuruyor. geriye kaç kuş kalır? (Cevap 'hiç' değil)8- İki kişi yolda karşılaşıyorlar. Küçük olan, Büyüğün öz oğludur. Ancak büyük olan küçüğün babası değildir. Bu nasıl olur?9- Bir çocuk, 7 elmanın ikisi hariç hepsini yerse, kaç elma kalır?10- Bir satranç tahtasında kaç tane 'kare' vardır? ( 64 değil
!)CEVAPLAR:1- Hayat veya Ömür.2- 15 elma3- Avcı tüfeğini boyutları 1 mt. olan bir kutuya koyar. Küpün en uzak iki köşesinin uzunluğu, yaklaşık 1.73 mt. dir. 4- Son ıÜü4- Son kalan çocuğa portakal, tabakla birlikte verilir.5- 6,28 mt. Çapı 40bin km. olan bir daire düşünürsek, yarıçapı sadece 1 mt. arttırmamız gerektiği
anlaşılır. (Çevre=2pr ise r yerine (r+1) yazılır. O da 2p farkeder.)6- Üçgen Piramit.7- Vurulan 'iki' kuş kalır. Diğerleri kaçar8- Demekki 'annesi'dir. 9- İkisi hariç ise tabi ki 'iki' tane kalır.10- 204 kare vardır. Bütün 1x1(64 adet), 2x2(49 adet), 3x3(36 adet), 4x4(25 adet), 5x5(16 adet), 6x6(9 adet), 7x7(4 adet), 8x8(1 adet)
ölçülerindeki kareler 204 tanedir. Matematik Karikatürleri Page 2 Home matematik%20dergisi matematik%20dergisi etiketine sahip yayın yok. Tüm yayınları göster Matematik dersinden ortaokul öğrencilerine verilebilecek proje ödev konularını burada paylaşmak istedim. Matematik dersinde işlenilen konularla ilgili
öğrencilerin araştırma yapacağı ve ortaya bir ürün koyabileceği matematik dersi projeleri proje değerlendirme ölçeği ile puanlanmalıdır. Öğrencilerinize projelerle birlikte projeyi değerlendireceğiniz ölçeği de vererek proje hazırlanış aşamasından sunuş aşamasına karad neye puan alacağını ona bildirmelisiniz. Peki
ortaokul matematik dersi proje ödev konuları neler olabilir? Bu yazımızda 5.sınıf matematik projeleri, ortaokul 6.sınıf matematik projeleri, 7.sınıf ortaokul matematik projeleri, 8.sınıf matematik dersi proje örneklerine yer vermeye çalışacağız. Umarız proje konularını belirleyerek sizler de seçtiğiniz konuyla alakalı yönerge
anlatım ve ölçekle birlikte öğrencilerinize rahatlıkla proje ödevi noktasında yardımcı olabilirsiniz. Aşağıdan vereceğiniz projede öğrenciden beklediklerinizi gösteren örnek bir ölçüt bulunmaktadır. Sınıf Düzeyinde Proje Konuları Listesi 5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf ve 8.sınıf düzeyinde matematik dersi için verilebilecek proje ödevi
konu listesi aşağıdaki gibidir. Sizler de değiştirerek kullanabilirsiniz. 5.Sınıf Matematik Proje Listesi Matematik bulmacası hazırlama Seçilen 5 konunun her biriyle ilgili 30 soru yazma ve çözümlü cevabını bulma Matematik dergisi hazırlama Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih sırasına göre sıralayan bir matematik
tarih şeriti hazırlama Açı ve çeşitlerini tanıtan poster hazırlama Atatürk ve Matematik panosu hazırlama Eski Sayılar/Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırma ve sunumu Geometrik şekilleri tanıtan bir poster hazırlama Matematik gazetesi hazırlama Okulunuza yeni bir logo hazırlama 6.Sınıf Matematik
Proje Konuları Matematik bulmacası hazırlamaSeçilen 5 konunun her biriyle ilgili 40 soru yazma ve çözümlü cevabını bulma Matematik dergisi hazırlama Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih sırasına göre sıralayan bir matematik tarih şeriti hazırlama Açı ve çeşitlerini tanıtan poster hazırlama Atatürk ve Matematik
panosu hazırlama Eski Sayılar/Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırma ve sunumu Geometrik şekilleri tanıtan bir poster hazırlama Matematik gazetesi hazırlama Okulunuza yeni bir logo hazırlama 7.Sınıf Matematik Proje Konuları Matematik bulmacası hazırlamaSeçilen 5 konunun her biriyle ilgili 50
soru yazma ve çözümlü cevabını bulma Matematik dergisi hazırlama Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih sırasına göre sıralayan bir matematik tarih şeriti hazırlama Açı ve çeşitlerini tanıtan poster hazırlama Atatürk ve Matematik panosu hazırlama Eski Sayılar/Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin
araştırma ve sunumu Geometrik şekilleri tanıtan bir poster hazırlama Matematik gazetesi hazırlama Okulunuza yeni bir logo hazırlama 8.Sınıf Matematik Projeleri Matematik bulmacası hazırlama Pisagor bağıntısını modellemeFibonacci sayılarını araştırma Altın oranı araştırma Piramit maketi hazırlayarak, özelliklerini
belirtiniz Matematik dergisi hazırlama Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih sırasına göre sıralayan bir matematik tarih şeriti hazırlama Kareköklü sayılarda işlemleri gösteren bir sunu hazırlama Bilimsel gösterim örnekleri Prizmaların açık ve kapalı şeklini ve özelliklerini gösteren pano hazırlama Üslü sayılarda
özellikleri gösterme (afişler oluşturma) Çarpanlara ayırmada modelleme yapma ve modellenen bir işleme açıklama Eğim hakkında bilgi ve örnekleme (ERATOSTHENES’in KALBURU) Asal sayılar panosu hazırlama (10 x 10’luk) Matematik bulmacası hazırlama Sudoku hazırlama Açı ve çeşitlerini tanıtan poster hazırlama
Atatürk ve Matematik panosu hazırlama Eski Sayılar/Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırma ve sunumu Geometrik şekilleri tanıtan bir poster hazırlama Matematik gazetesi hazırlama Okulunuza yeni bir logo hazırlama Matematik saati hazırlamaMatematik takvimi hazırlamaAile bütçesinin bir aylık
raporunu çıkarma – Ünlü Türk İslam Matematikçilerini tanıtan bir pano hazırlama – Arılar ve Hayvanlardaki matematiksel beceriler/Peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması. Arı dışında geometrik şekiller oluşturan hayvanların araştırılması – İstatistik ve grafiklerle
ilgili ortalama, analiz, mod, medyan kavramlarını kullanarak, okul çapında bir araştırma yapılması, analizi ve sunumu – Hava sıcaklığının gün içindeki değişimini ölçüp, tablo şeklinde rapor olarak sunma – Silindiri tanıtan bir maket hazırlama – Ailenin mutfak harcamalarını gösteren bir daire grafiği hazırlama – Olasılık ile
ilgili soruların olduğu bir çarkıfelek hazırlama – Bir giyim mağazasının bir aylık kar ve zarar durumunu gösteren tablo hazırlama – Pisagor bağıntısını modelleme– Pİ sayısını araştırma – Düzgün geometrik cisimlerin(Prizmalar,piramitler, küre…) kapalı maketlerini hazırlama – Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih
sırasına göre sıralayan bir matematik tarih şeriti hazırlama – Türkiye İstatistik Enstitüsünün araştırılması – Üç boyutlu geometrik cisimlerin modellenmesi Resimli örnek matematik projeleri 7-8 Matematik Projeleri Konuları Matematik Proje Konuları ve Yönergeleri Merhaba kıymetli öğrencilerim, size uygun alt kısımdan
seçtiğiniz bir proje ödevini; Kopyalayınız.Altta bulunan linke tıklayınız.Formda yer alan kısma yapıştırınız. Proje Ödevi Formu 5. SINIF PROJE ÖDEVLERİ Çokgenleri kullanarak ev tasarımı yapmak Matematiği geliştiren MOBİL veya BİLGİSAYAR uygulamaları bulup, sergilemek Matematik gazetesi oluşturmak Bilim sanat
merkezi gezisi-foto-video-röportaj- yapmak Origami sanatını araştırıp eserler sunma ve sergileme İstediği bir konuda anket hazırlayıp; grafiklerle açıklanması Okulumuzun iç ve dış kesimlerinin çizilip kesirlerle gösterilmesi Tangram tarihini araştırıp örneğini tasarlama ve sergileme Farklı bir yeteneğiniz ile kullanarak
matematiği birleştirmek (fotoğraf çekmek, kitapçık oluşturmak, resim yapmak, kısa film, müzik v.b) Matematik temalı fotoğraf veya resim sergisi açmak Matematik ile ilgili karikatür tasarlamak, çizmek, toplamak/ kitapçık oluşturmak “Akıl ve Zeka Oyunları” temalı bir kitapçık, sunu veya video hazırlama (En az 10 oyun)
Farklı mesleklerin matematiği nerelerde ve nasıl kullandıkları ile ilgili röportajlar yapmak (en az 5 meslek) RESFEBE sergisi oluşturma (En az 20 görsel) 6. SINIF PROJE ÖDEVLERİ Doğadan örüntü ve simetri örneklerini içeren bir fotoğraf sergisi açma Çokgenlerde ötelemeyi kullanarak süslemeler oluşturmak (sınıf
duvarına, kapıya v.b)Düzgün Çokgenlerin tanıtılmasını içeren bir tasarım oluşturmak (tablo, pano v.b)Üçgenlerin kenarlarına ve açılarına göre incelenmesiÇokgenleri kullanarak çeşitli oyunlar tasarlamakBölünebilme ile kurallar oluşturmak(örnek; bir sayının 15 ile bölünebilme kuralı)İstediği bir konuda anket hazırlayıp;
grafiklerle açıklanmasıOkulumuzun iç ve dış kesimlerinin çizilip kesirlerle gösterilmesiBir tek etliekmekte bulunan malzemelerin ondalık sayılarla gösterilmesi ve yüzdelik oranlarıTangram tarihini araştırıp örneğini tasarlama ve sergilemeFarklı bir yeteneğiniz ile kullanarak matematiği birleştirmek (fotoğraf çekmek, kitapçık
oluşturmak, resim yapmak, kısa film, müzik v.b)Cebir kavramını, tarihini ve gelişimini anlatan bir kitapçık, sunu veya video hazırlama “Akıl ve Zeka Oyunları” temalı bir kitapçık, sunu veya video hazırlama (En az 10 oyun) Her hangi bir konuda anket yapıp bunların yüzdelik, ve farklı grafiklerle gösterimi RESFEBE sergisi
oluşturma (En az 20 görsel) 7. SINIF  PROJE ÖDEVLERİ Çokgenleri kullanarak oyunlar oluşturmakDüzgün çokgenin yapısına sahip  şekillerin günlük hayattan örneklendirilip fotoğraf albümü oluşturulmasıKoordinat sistemini kullanarak bir oyun araştırma/bulma/ tasarlamaÇokgenlerin eş ve benzerliklerini kullanarak
matematik şehri tasarlamakFarklı bir yeteneğiniz ile kullanarak matematiği birleştirmek (fotoğraf çekmek, kitapçık oluşturmak, resim yapmak, kısa film, müzik v.b)Matematik ile ilgili yaşanmışlıkları araştırıp, derleyip anı defteri oluşturmak (ünlü matematikçiler, sanatçılar veya istenilen kişiler )Günlük hayatta matematiğin
hangi mesleklerde nasıl kullanıldığını araştırmak / kitapçık oluşturmak Matematik dergisi oluşturup okul web sayfasında sergilenmesiWeb ortamında bulunan çokgenler ile ilgili (resim, sunu, video v.b) her türlü kaynakların toplanıp sergilenmesiWeb ortamında bulunan cebirsel ifadeleri ile ilgili (resim, sunu, video v.b) her
türlü kaynakların toplanıp sergilenmesiWeb ortamında bulunan oran ve orantı ile ilgili (resim, sunu, video v.b) her türlü kaynakların toplanıp sergilenmesiFarklı bir yeteneğiniz ile kullanarak matematiği birleştirmek (fotoğraf çekmek, kitapçık oluşturmak, resim yapmak, kısa film, müzik v.b)Matematik ile ilgili karikatür
tasarlamak, çizmek, toplamak/ kitapçık oluşturmakÜnlü matematikçilerin hayatlarını anlatan video, kısa film ve belgesel yapıtlarını bulmakİlköğretim matematik olimpiyatları hakkında bilgi toplayıp, ülkemizin, şehrimizin durumu sergilemekMatematiği geliştiren MOBİL veya BİLGİSYAR uygulamaları bulup, sergilemek
(çevrim içi, çevrim dışı)İçeriği matematik olan BLOG oluşturup, okula tanıtmakKainatta bulunan gizemli şekilleri, örüntüleri ve yapıları foto, kısa film veya video olarak bulup sergilemek Cebir ve Denklem kavramını, tarihi gelişimini anlatan bir kitapçık, video veya sunu hazırlama Matematik temalı fotoğraf veya resim sergisi
açmak “Akıl ve Zeka Oyunları” temalı bir kitapçık, sunu veya video hazırlama (En az 10 oyun) 8. SINIF PROJE ÖDEVLERİ Web ortamında bulunan PİSAGOR BAĞINTISI ile ilgili (sunu, video v.b) her türlü kaynakların toplanıp sergilenmesi Web ortamında bulunan ÖZDEŞLİKLER ile ilgili (sunu, video v.b) her türlü
kaynakların toplanıp sergilenmesi Web ortamında bulunan ÜÇGENDE BENZERLİK ile ilgili (sunu, video v.b) her türlü kaynakların toplanıp sergilenmesi Günlük hayattan görsel örneklerin (şekiller, fraktal, simetri, örüntü) örneklerinin bulunup fotoğraf şeklinde tasarlanıp kitaplaştırılması ve sunu olarak sergilenmesi
Matematik sembollerinin tasarım ve sergilenmesi (sınıf & okul) Üç boyutlu geometrik cisimlerin (Prizmalar, piramitler, küre) maketlerinin kullanarak MATEMATİK ŞEHRİ tasarlanması ve sergilenmesi Matematik dergisi oluşturup okulda sergilenmesi (sınıf veya okul) Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin
araştırılıp sunu, kısa film veya belgesel olarak yapılması Farklı mesleklerin matematiği nerelerde ve nasıl kullandıkları ile ilgili röportajlar yapmak (en az 5 meslek) Farklı bir yeteneğiniz ile kullanarak matematiği birleştirmek (fotoğraf çekmek, kitapçık yazmak, kısa film, grafiti, müzik v.b) Matematik temalı fotoğraf veya resim
sergisi açmak Matematik ile ilgili karikatür tasarlamak, çizmek, toplamak/kitapçık oluşturmak Ünlü matematikçilerin hayatlarını anlatan video, kısa film ve belgesel yapıtlarını bulmak İlköğretim matematik olimpiyatları hakkında bilgi toplayıp, ülkemizin, şehrimizin durumu sergilemek Matematiği geliştiren MOBİL veya
BİLGİSAYAR uygulamaları bulup, sergilemek İçeriğini matematik olan BLOG tasarlamak Kainatta bulunan gizemli şekilleri, örüntüleri ve yapıları foto, kısa film veya video olarak bulup sergilemek Doğadaki Matematik adlı sergi/kitapçık veya kısa film oluşturmak “Akıl ve Zeka Oyunları” temalı bir kitapçık, sunu veya video
hazırlama (En az 10 oyun) LGS Matematik konularına yönelik bir Blog tasarlamakLGS, Matematik, 8. Sınıf vb. konularında sergi/kitapçık veya kısa film oluşturmak Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı. Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı. Merhaba LGS2021 öğrencilerim, 20.10.2020 tarihinde sizlerle kitap ödüllü
aşağıdaki soruyu paylaşmıştım. Sorunun çözümünü yapan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bazı çözümleri burada paylaşmak istiyorum. […] LGS 2021 tayfası öğrencilerimin son günlerdeki performansı göz kamaştırıyor Maşallah! Yapılan etkinlik ve uygulamalara katılanlara bu hafta bir LGS matematik Soru Bankası […]
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