
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
BAHÇEŞEHİR NESLİN DEĞİŞEN SESİ ORTAOKULU

5. SINIF PROJE KONULARI

MATEMATİK

1) SINIF İSTATİSTİKLERİ: Okulumuz 5-6-7-8.sınıf öğrencilerinin öncelikle kız-erkek 
sayılarının daha sonra tuttuğu takım, en sevdiği ders ve hangi mesleği seçmek istediklerinin 
belirtildiği tablo ve bu tabloya uygun grafiklerin her sınıf için ayrı ayrı çizilmesi.

2) İSTATİSTİK: Türkiye süper ligindeki takımların 6 hafta boyunca puan durumlarının 
tablolarının çizilmesi. Her haftadaki maç sonuçlarının yazılıp haftanın maç başına düşen gol 
ortalamasının hesaplanması. Her haftanın averaj bakımından en iyi ve en kötü 4er takımın tespit
edilmesi.

3) ÜNLÜ TÜRK VE İSLAM MATEMATİKÇİLERİ: Ünlü Türk ve İslam   matematikçilerinin   
yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili dergi ve sunum hazırlanması.

4) TARİH ŞERİDİ: Matematik tarih şeridinin hazırlanması

5) ÜÇGENLER VE DÖRTGENLER: Üçgen ve dörtgen çeşitlerinin çubuklar ile(çıta) pano 
üzerinde hazırlanması.

6) ARILAR VE HAYVANLARDAKİ MATEMATİKSEL BECERİLER: Peteklerin hangi 
geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması. Arı dışında 
geometrik şekiller oluşturan hayvanların araştırılması

7) MATEMATİK GAZETESİ VE RÖPORTAJ: Günlük hayatta matematik. Sizden aile 
bireylerinizin ve okul öğretmenlerinizin işte, evde ve nerelerde ne kadar matematik 
kullandıkları ile ilgili röportaj yapmanız ve sonuçlarını gazete halinde sunmanız istenmektedir. 
Gazetenin içinde matematik ile ilgili bilgilere yer verilmelidir. 

8) ESKİ SAYILAR: Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması 
istenmektedir.

9) MİLADİ TAKVİM: Takvim ve takvim çeşitleri hakkında bilgi vererek, 2019 yılına ait kendi 
takviminizi hazırlamanız istenmektedir. 



TÜRKÇE

1. Karagöz-Hacivat kuklası hazırlama ve bir replikle sunumu. 
2. Belirli gün ve haftalarla ilgili pano hazırlama.
3. Kitap inceleme. 
4. Şiir dinletisi hazırlayıp sunma.
5. Öykü yazma 
6. Herhangi bir şair ya da yazarla röportaj hazırlama ve sunma.
7. Dergi hazırlama 
8. Gezilip görülen bir yer hakkında gezi yazısı yazma ve sunma.
9. Güncel edebiyat dergilerini inceleme.
10. Belgesel hazırlama. (Video sunumlu)

FEN BİLİMLERİ

1- Dünya, Güneş ve Ay’ı Bir Arada Temsil Eden Model Yapınız. Raporunuzu hazırlayınız.

2- Güneş tutulması modeli oluşturunuz. Raporunuzu hazırlayınız.

3- Ayın evrelerini anlatan bir maket hazırlayınız. Raporunuzu hazırlayınız.

4- Çiçekli bir bitkinin kısımları ve görevlerini kendi oluşturacağınız model üzerinde gösteriniz. 
Raporunuzu hazırlayınız.

5- Omurgalı hayvanlar ve özelliklerini araştırınız. Bu konuyla ilgili bir dergi hazırlayınız. 
Raporunuzu hazırlayınız.

6- Bir dinamometre modeli oluşturunuz. Bu dinamometreyi kullanarak farklı büyüklükteki 
kuvvetlerin yayda farklı uzamalar meydana getireceği deneyleri tasarlayarak gözlem yapınız. Bu 
gözlemden yararlanarak Kuvvet - Uzama grafiğini çiziniz. Gözlem sonuçlarınıza göre raporunuzu 
hazırlayınız. 

7- Sürtünme konusunda farklı yüzeylerin bulunduğu bir pist hazırlayınız. Bu pisti araba yarışları 
yapılacak şekilde düzenleyiniz. Raporunuzu hazırlayınız.

8- Maddenin ayırt edici özelliği olan kaynama, erime ve donma noktalarını bilmenin günlük 
hayatımıza getireceği yararları araştırınız. Araştırmanızız raporlaştırarak bir dergi hazırlayınız.

9- Saydam,yarı saydam ve saydam olmayan maddeleri konu eden bir maket oluşturunuz ve 
yorumlayınız. Raporunuzu hazırlayınız.

10- Gölge boyu nasıl değişir? Sorusunu kontrollü deney kurarak araştırınız. Gözlem sonuçlarınıza 
göre raporunuzu hazırlayınız.

11- Elektrik devreleri ve karton evi aydınlatma düzeneğini hazırlayınız. Raporunuzu hazırlayınız.

12- Masa Lambası tasarlayınız. Raporunuzu hazırlayınız.

13- Ampul parlaklığının ampul sayısına bağlı olduğunu kontrollü deneyle gösteriniz. Raporunuzu 
hazırlayınız.

14- Ampul parlaklığının pil sayısına bağlı olduğunu kontrollü deneyle gösteriniz.  Raporunuzu 
hazırlayınız.



SOSYAL BİLGİLER

1)ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI 

• Sosyal Bilgiler Dersinin Bize Kazandırdıkları

• İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi

• Olayların Çok Boyutluluğu

• İlkçağ Medeniyetleri ve Kültür

• Doğal Afetlerin Yaşamımıza Etkileri

• Öğrencinin önerisi

• Güneş Saati Maketi yapma

• Kutu oyunu tasarlama

2)TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAYA YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR 

• Çevre
 

• İnsan Hakları

• Çocuk Hakları

• Empati

• Tüketim alışkanlıkları

• Atık malzemelerden bir obje hazırlama

• Öğrencinin önerisi

İNGİLİZCE

1)The students are expected to describe a picture, a photograph or a painting  using  prepositions of 
place, the correct  grammar and appropriate vocabulary and describe it in the class (minumum 40 
sentences)

2)The students are expected to choose a topic and find 35 words and pictures related to the topic 
and make sentences with them.
(SPORT-FOOD-MY BEDROOM-MYCLASSROOM-JOBS……….etc)

3)Make your family three on a poster and describe your family members in details by making 
sentences



FRANSIZCA 5A/5B

Choisissez un sujet parmis les deux proposés

1-Les animaux en voie de disparition 
- Faire des recherches et trouver un animal en voie de disparition.

-La taille et le poids normal de cet animal
- Que mange-t-il?
- Comment fait-il pour trouver sa nourriture?
- Vit-il seul ou en groupe?
- Où vit cet animal?
- Combien de temps vit normalement cet animal?
- Pourquoi cet animal disparaît-il?
- Est-il chassé? Si oui, pourquoi?
- Que devons-nous faire pour l'aider?

2- Faire la description de la maison idéale
Imaginez la maison de vos rêves et décrivez-la :
- la location (où se trouve la maison idéale ? Dans quelle pays ? Dans quelle ville ? À la mer ? À la 
montagne ? etc. Expliquez pourquoi...)
- la taille et les pièces de la maison (comment est la maison ? combien de pièces a-t-elle ? Quelles 
pièces sont les plus importantes pour vous ? Pourquoi ?)
- les spécificités des pièces les plus importantes (quels objets spéciaux y a-t-il dans vos pièces 
préférées ? Pourquoi ?)
- votre maison actuelle (présentez votre maison actuelle et comparez-la avec la maison idéale ? Est-
elle plus grande ? plus petite ? etc. Dites ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas dans votre 
maison actuelle)

FRANSIZCA 5/C

Projet semestriel de français
Sujets:
1-Prépare ton arbre généalogique avec des photos et présente chaque personne de ta famille.
2-Découpe la photo d’une personne connue et présente cette personne .
Choisis l’un des deux sujets.


