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2020 - 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI  

 

8.SINIF BİLİM UYGULAMALARI DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU:  GÜNLÜK HAYATTAN ASİTLER VE BAZLAR  

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

8.Sınıf 

Madde ve Endüstri (Asitler ve 

Bazlar) 

Araştırma, 

karşılaştırma, 

yorumlama, 

gözlemleme, günlük 

hayatla bağlantı 

kurma 

Bir dönem 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler; 

 

Bu projede sizden araştırma yapmanız, öğrendiğiniz bilgilerle günlük yaşam arasında bağlantı kurmanız, 

bir ürün (poster veya ppt) hazırlamanız ve sunum yapmanız beklenmektedir. 

 

YAPILACAKLAR: 

 

1. Günlük hayatta kullandığımız 10 adet asit, 10 adet baz ürünü seçiniz, ürünlerin asitlik/bazlık 

özelliklerini araştırınız. 

2. Bu ürünlerin fotoğraflarını çekiniz.   

3. ÜRÜN: Hazırlayacağınız poster/ ppt, asit ve bazların genel özelliklerini, seçtiğiniz 10 ürünün 

fotoğraflarını, pH’larını, elektrik iletkenliklerini, zayıf-kuvvetli asit/baz oluşlarını, günlük hayatta 

kullanım amaçlarını, onlara asitlik, bazlık özelliklerini veren iyonların ne olduklarını içermelidir. 

 

ARA KONTROL  

 

Ara kontrolde sizden ne bekliyoruz? : 

 

● Bir adet A4 kağıdını geçmeyecek şekilde ürün (poster/ppt) taslağınızı hazırlayınız. Seçtiğiniz 10 

ürünün isimlerini belirtiniz.   

● 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. 
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DEĞERLENDİRME  

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

        

 Kriter Beklenenin 

Altında 

Geliştirilebilir Beklentileri 

Karşılıyor 

Puan 

ÜRÜN 

(50p) 

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. 

( 3 p ) 

Ürün öğrencinin 

sınıf seviyesine 

uygun 

orijinalliktedir. 

( 5 p ) 

 

 

 

 

SUNUM 

(50p) 

 

İçerik Sunumun bilgi 

içeriği, görsel 

zenginliği ve düzeni 

yetersiz.  

( 5 p ) 

Sunumun bilgi 

içeriği, görsel 

zenginliği ve düzeni 

kısmen yeterli.  

( 10 p ) 

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.  

( 10 p ) 

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. 

( 0 p ) 

Çalışmadan 

çıkarılan sonuç ve 

yorum kısmen 

yeterli.  

( 5 p ) 

Çalışmadan 

çıkarılan sonuç ve 

yorum yeterli. 

( 10 p ) 

 

 

 

      Zamanlama  

 1.ara kontrol getirmeme -5 puan 

 Teslim tarihinden sonra getirme  -10 puan 

 Sunum randevusuna zamanında gelmeme: -10 puan 

 

 

 

 
 


