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2020 - 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI  

 

7.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: HAYALİ BANKA HESABIM 

PROJEYİ YAPAN ÖĞRENCİNİN;  

ADI SOYADI :  

SINIFI  :  
 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.SINIF 

Banka hesabı yönetmek, 

negatif, pozitif sayıları 

kullanmak, tam sayılarla 

ilgili problemler 

Gözlem, Araştırma, 

Karşılaştırma, Yaratıcı 

Düşünme, Ürün Tasarlama 

Becerisi 

1. dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili öğrenciler; 

Bu projede sizlerden beklenen hayali bir banka hesabı oluşturmanızdır. Hesabınızı bir aylık takip 

etmeli, haftalar halinde tablo oluşturarak, hesap hareketlerinizi kontrol etmelisiniz. Tablodaki 

pozitif tam sayılar, gün içinde hesaba yatırılan para miktarını, negatif tam sayılar ise gün içinde ek 

hesaptan çekilen para miktarını göstermektedir. Diyelim ki hesabınızda para yok ve fatura ödemesi 

yapmanız gerek. O zaman ek hesabınızdan para çekilir ve bakiyeniz eksiye düşer. Ek hesap, mevcut 

hesapta para kalmadığında kullanılan bir çeşit kredidir. 

 

Sizlerden istenen önce verilen tabloda gün gün hesap bakiyenizi belirtin, gelir gider tablosu hazırlayın, 

dilerseniz kredi çekip öyle devam edin. Ödevinizdeki tüm hayali durum sizlere kalmıştır. Ödev sonunda 

mutlaka tablolarınızdaki durumu belirten hesaplamalarınız gösterip, bakiyenizle ilgili açıklama yapın. 

 

 

ARAŞTIRMA / ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

 Kapak  

 İçindekiler – SAYFA NUMARASI BELİRTİLEREK OLUŞTURULUR.  

 Sonsöz  

 Ödevin seçilme nedeni 

 Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

 Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

ÖNERİLER: 

 Projeniz üzerinde çalışırken bir proje günlüğü tutunuz. Yaptığınız çalışmaları not ediniz. 

 Öncelikle bir hesap bakiyesi belirleyin. 

 Tablolarınızı haftalık, gün gün yapıp inceleyin. (1. Hafta pazartesi, Salı gibi ) 
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 Mutlaka gelir ve giderlerinizi belirleyin ve bunları hangi sayılarla göstermeliyiz not edin.  

 Ek hesap ne demek, kısaca bilgilendirin. 

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

sizce hangisi olmalıdır, karar verin. 

 Yaptığınız grafikle ilgili yorum yazın. 

 Proje sonunda banka hesabınızdaki son durumu belirtin, kar mı yoksa zarar durumundasınız 

açıklayın. 

 

ARA KONTROL (Planlama-Taslak) 

Çalışmalarınızın ana hatlarını ara kontrol tarihine kadar belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin 

devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız.  

Çalışmalarınıza ait taslağı, uçak ve konaklama fiyat bilgilerini ara kontrol tarihinde öğretmeninizle 

paylaşınız. Öğretmeniniz indirimli ve zamlı fiyatlar ile ilgili çalışmanızı yönlendirecek, çalışmanızın 

geliştirilmesine yönelik öneriler verecektir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 İçerik: Önsöz (5p), Araştırma-ürün (30p), sonsöz (5p) 

 Görsel materyal kullanımı, tasarımı (10p) 

 Matematiksel Terminoloji ve kavramları doğru kullanma, hesaplama yapma, yazım kurallarına 

uyma (15p) 

 Kaynakça ve proje günlüğü (10p) 

 Proje düzen ve temizliği (5p) 

 Zamanlama (Ara kontrol ve teslim tarihlerine uyulması) (10p) 

 Danışman öğretmen ile iş birliği ve iletişim (5p) 

 Yaratıcılık ve özgünlük (5p) 
 

 

 


