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2020 - 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI  

7.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: ONLINE MATEMATİK OYUNU HAZIRLANMASI 

 

PROJEYİ YAPAN ÖĞRENCİNİN 

ADI SOYADI :  

SINIFI  :  

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.SINIF Matematiksel Kavramlar 

Gözlem, Araştırma 

Yaratıcı Düşünme… Vb. 

Becerisi 

1.dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili öğrenciler;  

 

Bu projenin amacı dönem boyunca öğrenmiş olduğunuz Matematiksel kavramların ve işlemlerin 

kalıcılığının sağlanması ve bu kavramlar arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılmasıdır.   

 

Bu ödevde sizden Matematik dersinde işlemiş olduğunuz konulardan yola çıkarak 

online platformlarda bir Hafıza Oyunu (Eşleştirme) hazırlamanızı istiyoruz.  

Hazırlayacağınız oyunda Hafıza Oyununa ait kurallar geçerli olmakla beraber, 

sizler de kendi kurallarınızı belirleyebilirsiniz.  

Çalışmanızda öncelikle hazırlayacağınız oyuna ait kullanacağınız Matematik 

işlemlerini belirlemeniz gerekmektedir. Bu işlemlerde lütfen özgün olunuz, basit 

işlemlerden kaçınınız. (Örneğin kartın birine 2+2=4, diğerine 2 üssü 2=4 yazmak 

gibi). Oyununuz en az 24 kart içermektedir. Dilerseniz oyununuzu online platformda hazırlarken bilişim 

dersinde kullanmış olduğunuz programlardan da yardım alabilirsiniz. Unutmayın kartları eşleştirme 

yapacağınız için sonucu aynı olan iki işlem yazmalısınız. 

 

Amacınız, aynı sonuca sahip kartları eşlemek, hızlı olmak ve hafızanızı dikkatli kullanmaktır. Çünkü 

oyunu hızlı olan ve dikkati en yüksek olan kazanır. 

Ödevin içeriğine oyunun kurallarını anlatan yönerge koymayı da unutmayın. 

 

ARAŞTIRMA / ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır. 

 

1. Kapak  

2. İçindekiler – SAYFA NUMARASI BELİRTİLEREK OLUŞTURULUR.  

3. Sonsöz  

 Ödevin seçilme nedeni 

 Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

 Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 

4. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  
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ÖNERİLER: 

 Çalışmanızı bilgisayar ortamında veya size özel bir tasarımla hazırlayabilirsiniz.   

 Önceliğiniz konu hakkında taslak çalışmalar hazırlamak olmalıdır. Bu çalışmaları öğretmeniniz ile 

fikir alışverişinde bulunmak üzere paylaşınız.  

 Çalışmanızı ara kontrole kadar kağıt üzerinde tasarlayınız veya ekran üzerinden flash disk - USB,  

            eşliğinde ve mutlaka proje dosyası içinde teslim ediniz.  

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

 
ARA KONTROL (Planlama ve Taslak) 

Çalışmalarınızın ana hatlarını ara kontrol tarihinden önce belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin 

devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız.  

Çalışmalarınıza ait taslağı, ara taslak günü öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninizin, eksiklerin 

giderilmesi ya da  çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

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 işbirliği ve iletişim (5p) 

 Yaratıcılık ve özgünlük (5p) 

   

 


