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2020–2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

 

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU: ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ SİMÜLASYON 

 

PROJEYİ YAPAN ÖĞRENCİNİN;  

ADI SOYADI :  

SINIFI  : 7/ 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.Sınıf 

Broşü  Kuvvet ve Hareket 

Tasarlama  

Sunum 

fg 

Araştırma, modelleme, 

çıkarım yapma 
Bir dönem 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  

BU 

Buö      Bu projede Potansiyel - kinetik enerji ve bu enerjilerimizi etkileyen faktörler hakkında araştırma yapmalısınız, 

ardından phed-simulation internet sitesine girip energy skate park uygulaması üzerinden potansiyel enerjiyi 

ve kinetik enerjiyi etkileyen değişkenleri değiştirerek uygulama sonucunda nelerin değiştiğini ya da 

değişmediğini, ardından aynı kütledeki kişi ile sürtünmeli yüzeyde deneyinizi gerçekleştiriniz ve videoya 

(ekran kaydı) çekiniz. Videonuzda aynı bir öğretmen gibi enerji korunumu konusunu ve simülasyonda oluşan 

tabloları da açıklamanız beklenmektedir. Ardından bu deney sonucunda yapmış olduğunuz çıkarımlardan 

oluşan bir sunum hazırlayınız.  (Video min. 2 dakika olmalı.)  

En         Kinetik enerji ve potansiyel enerji için en az bir değişken seçilip denenmeli örnek olarak kütle değişirse 

kinetik enerji nasıl değişir, yükseklik değişirse potansiyel enerji nasıl değişir 

YAPILACAKLAR: 

 

1)  Kinetik enerji ve potansiyel enerji konusunu araştırınız. Nelere bağlı olduğunu belirtiniz. 

2) https://phet.colorado.edu/tr/simulation/energy-skate-park-basics internet sayfasını açıp energy skate 

park uygulamasını keşfediniz. Araştırmış olduğunuz değişkenlerin kinetik enerjiyi ve potansiyel 

enerjiyi nasıl değiştirdiğini gözlemleyiniz. Ardından aynı deneyi sürtünmeli yüzeyde yapıp nasıl bir 

fark oluştuğunu gözlemleyiniz. 

3) Bu gözlemleriniz doğrultusunda deneylerinizi yaparken ekran kaydı çekiniz ve tıpkı bir öğretmen gibi 

değişkenlerinizi-sonuçlarınızı ve enerji korunumu yasasını videonuzda anlatınız.  

4) Bu deney sonucunda yapmış olduğunuz çıkarımlardan oluşan bir sunum hazırlayınız. 

(Aşağıda inceleyeceğiniz değerlendirme ölçeğinin sunum başlığı altındaki kriterlere dikkat ediniz. 

 

ARA KONTROL  

Ara kontrolde sizden ne bekliyoruz? 

● Energy skate park uygulaması üzerinde alınmış bir ekran kaydı. 

● Proje değerlendirme ölçeğini okuyunuz. Hangi kriterlerde zorlanacağınızı düşünüyorsanız yazınız. 

Öğretmeniniz size destek verecektir. 

ÖNERİLER   

● Ödevinizi hazırlarken değerlendirme kriterlerine dikkat ediniz. 

● Ara kontrol ve ödev teslim tarihlerini unutmayınız. 

https://phet.colorado.edu/tr/simulation/energy-skate-park-basics
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      DEĞERLENDİRME  

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

 Kriter Beklenenin 

Altında 

Geliştirilebilir Beklentileri 

Karşılıyor 

Puan 

Ü
R

Ü
N

 (
5
0
p

) 

İçerik  

 

Ürün içeriği doğru 

ve yeterli değil. 

Üründe bilimsel 

hatalar var.( 5 p ) 

Ürün içeriğinin 

doğruluğunda ve 

yeterliliğinde 

eksikler var. ( 15 p ) 

Ürün içeriği doğru 

ve yeterli. 

( 25 p ) 

 

 

Düzen 

 

Özenli bir çalışma 

yapılmış.( 5 p ) 

Kısmen özenli bir 

çalışma yapılmış. 

( 10 p ) 

 

Yeterince özenli bir 

çalışma yapılmış. 

( 20 p ) 

 

Orijinallik Ürün öğrencinin 

sınıf seviyesine 

uygun orijinallikte 

değildir.( 0 p ) 

Ürün öğrencinin 

sınıf seviyesine 

kısmen uygun 

orijinalliktedir.( 3p) 

Ürün öğrencinin 

sınıf seviyesine 

uygun 

orijinalliktedir.( 5p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
U

N
U

M
 (

5
0
p

) 

 

İçerik Sunumun bilgi 

içeriği, görsel 

zenginliği ve düzeni 

yetersiz. ( 5 p ) 

Sunumun bilgi 

içeriği, görsel 

zenginliği ve düzeni 

kısmen yeterli.(10p) 

Sunumun bilgi 

içeriği, görsel 

zenginliği ve düzeni 

yeterli. ( 15 p ) 

 

Dil ve 

Anlatım 

Türkçe dil ve 

anlatım kurallarını 

doğru 

kullanmadı.(0p) 

Türkçe dil ve 

anlatım kurallarını 

kısmen doğru 

kullandı.(3p) 

Türkçe dil ve 

anlatım kurallarını 

tamamen doğru 

kullandı. (5p) 

 

Hâkimiyet  Öğrenci sunuma 

hâkim değil.( 5 p ) 

Öğrenci konuya 

kısmen hâkim. 

(10p) 

Öğrenci konuya 

tamamen hâkim. 

( 15 p ) 

 

 

Süre 

kullanımı 

Verilen süreyi iyi 

kullanmadı.( 0 p ) 

Verilen süreyi 

kısmen iyi kullandı. 

( 3 p ) 

Verilen süreyi iyi 

kullandı.( 5 p ) 

 

Sonuç ve 

yorum 

Çalışmadan 

çıkarılan sonuç ve 

yorum yetersiz.(0p ) 

Çalışmadan 

çıkarılan sonuç ve 

yorum kısmen 

yeterli. ( 5 p ) 

Çalışmadan 

çıkarılan sonuç ve 

yorum yeterli.(10p ) 

 

 

        

      Zamanlama  

● 1.ara kontrol getirmeme -5 puan 

● Teslim tarihinden sonra getirme  -10 puan 

● Sunum randevusuna zamanında gelmeme  -10 
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