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2020–2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

 

7.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ PROJESİ 

 

KONU: ROBOT ÇALIŞMASI SİMÜLASYONU: İDEA VE İDEASİM PROGRAMLARINI 

KULLANARAK ELİPS ŞEKLİNDE BEYAZ ZEMİN ÜZERİNE SİYAH İZİ TAKİP EDECEK 

ROBOT TASARLANMASI VE KODLANMASI. 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7. Sınıf 
Robot Çalışması: 

İz Takip Robotu 

 

Algoritmik düşünme 

becerisi kazanma.  

Akış şemasıyla robot 

kodlama. 

 

2. Dönem 

Süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler;  

 

Bu ödevde sizden İdeaSim programında elips şeklinde beyaz zemin üzerine siyah iz tasarlamanız ve 

ardından İdea programını kullanarak O-bot siyah izi takip edecek robotun kodlamasını yapmanız 

istenmektedir. Projenizi gerçekleştirirken hem İdeaSim programında simülasyon ekranı hem de İdea 

programında akış şeması robot kodlamanızı en uygun şekilde tasarlamanız beklenmektedir. 

 

Bu çalışma sürecinde oluşturacağınız tüm dosyalarınızı, Google Classroom platformunda 

öğretmeninizin sizinle paylaştığı “Proje Ödevi” içerisine yükleyiniz. Birinci taslak kontrolü tarihine ve 

proje teslim tarihine dikkat ediniz. 

 

Proje Ödeviniz Dereceli Puanlama Anahtarında bulunan ölçütlerle değerlendirileceğinden ödevinizi 

yaparken bu ölçütleri mutlaka dikkate alarak çalışmanızı tamamlayınız. 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

Proje Bilgilerini İçeren Kelime İşlem Dosyası 

 Öğrenci Adı Soyadı, Numarası, Sınıfı 

 Dersin Adı 

 Projenin Konusu 

 Proje Danışman Öğretmeni 

 Proje Tarihi 

 Hazırlanan Projenin Orjinal Boyutları 

 Hazırlanan Çizimin Ekran görüntüsü 

 Ödevin Seçilme Nedeni 

 Ödev Hazırlığı Sürecinde Yaşadıklarınız 

 Ödevin Kişisel Gelişiminize, Bakış Açınıza Katkıları 

 Yararlanılan Kaynaklar 
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Hazırlanan Model 

 İdeaSim programında robotun takip edeceği, beyaz zemin üzerinde elips şeklinde bir siyah 

yol belirlenir. 

 O-bot’un siyah izi takip etmesini sağlayan kod yazılır. 

 Hazırlanan tasarımda kullanılan ölçüleri farklı kaynaklardan yararlanarak belirleyiniz. 

 Robot kodu tasarlanırken anlaşılabilir akış şeması belirleyiniz. 

 Robot kodunun mantıksal diziliminin kod sayısı ve işlev bakımından en verimli şekilde 

olmasına özen gösteriniz. 

 

ARA KONTROL (Planlama) 

 

Projeniz için tasarlayacağınız İdeaSim simülasyon sahasını çizimini, yararlanacağınız kaynakları ara 

taslak teslim tarihine kadar belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı 

düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. 

 

Ara kontrolden bir ay sonrasına kadar çizimleri ve kodlamanın akış şemasını tamamlamış olunuz. 

Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate 

alınız.   

 

ÖNERİLER 

 

 Çalışma hazırlanırken internetten yararlanabilirsiniz. İdea ve İdeaSim hakkında bilgi veren 

siteler size yardımcı olabilir. 

 Simülasyon ekranı tasarlanması için internetten ve akademik kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Robot kodu hazırlamadan önce akış şemasının anlaşılabilir olması için örnek akış şemaşı 

kaynaklarından faydalanabilirsiniz. 

 Hazırlanan akış şemasına göre İdea programındaki robot kod tasarımı için internet ve 

akademik örneklerden faydalanabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Çalışmanız; 

 Bilgilerin yeterli ve doğru olması, 

 Farklı kaynaklardan araştırma yapılması ve bu kaynakların belirtilmesi, 

 Yazıların yazım kurallarına uygun olması, 

 Hazırlanan tasarımın orjinal boyutları dikkate alınarak hazırlanmış olması. 

 Çizimlerde ayrıntılara önem verilmesi, 

 Hazırlanan raporda istenilen bilgilerin yer alması, 

 Yazı tipi ve boyutlarının rapora uygun bir şekilde seçilmesi, 

 Oluşturulan modelin göze hoş görünmesi ve 3D çizim programını kullanma becerilerin 

açılarından değerlendirilecektir. 

  

Puanlama 

 Proje Bilgileri Dosyası (30 Puan) 

 Simülasyonun Uygunluğu (20 Puan) 

 Akış Şeması ve Robot Kod (40 Puan) 

 Projenin Teslimi (10 Puan) 
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Proje Konusu:

Adı Soyadı:

Okul Numarası:

Sınıfı: Teslim Tarihi:

KRİTERLER
A

Çok İyi

B

İyi

C

Gelişme Göstermeli

D

Yeterli Değil

Proje Raporu

(30 Puan)

Proje raporu; öğrenci, öğretmen, ders ve 

konu bilgilerini, çizime ait bilgileri, seçilen 

ölçek boyutunu içerecek şekilde istenildiği 

gibi hazırlanmış. Rapor sonunda projeyi 

seçim nedeni, projenin öğrenciye katkıları 

ve kaynaklar istenildiği gibi belirtilmiş. 

Proje hazırlanırken yazım kurallarına ve 

görselliğe özen gösterilmiş.

Proje raporu; öğrenci, öğretmen, ders 

ve konu bilgilerini, çizime ait bilgileri, 

seçilen ölçek boyutunu içerecek şekilde 

istenildiği gibi hazırlanmış. Rapor 

sonunda projeyi seçim nedeni, projenin 

öğrenciye katkıları ve kaynaklar 

istenildiği gibi belirtilmemiş. Proje 

hazırlanırken yazım kurallarına ve 

görselliğe özen gösterilmiş.

Proje raporu; öğrenci, öğretmen, ders 

ve konu bilgilerini, çizime ait bilgileri, 

seçilen ölçek boyutunu içerecek şekilde 

istenildiği gibi hazırlanmamış. Rapor 

sonunda projeyi seçim nedeni, projenin 

öğrenciye katkıları ve kaynaklar 

istenildiği gibi belirtilmemiş. Proje 

hazırlanırken yazım kurallarına ve 

görselliğe özen gösterilmiş.

Proje raporu istenilen bilgileri 

içermemektedir. Rapor içeriğinde 

proje bilgileri ayrıntılarıyla 

belirtilmemiş ve yazım kurallarına 

dikkat edilmemiştir.

Simulasyon Uygunluğu

(20 Puan)

Çizilecek alanın orjinal boyutları düzgün 

bir şekilde araştırılmış, çizimde ayrıntılara 

dikkat edilmiş ve  uygulanmış, robot 

hareket alanı göz önüne alınarak modelde 

de uygulanmış.

Çizilecek alanın orjinal boyutları 

düzgün bir şekilde araştırılmış, çizimde 

ayrıntılara dikkat edilmemiş ve  

uygulanmış, robot hareket alanı göz 

önüne alınarak modelde de uygulanmış.

Çizilecek alanın orjinal boyutları 

düzgün bir şekilde araştırılmış, çizimde 

ayrıntılara dikkat edilmemiş ve  

uygulanmamış, robot hareket alanı göz 

önüne alınarak modelde de 

uygulanmamış.

Çizilecek alanın orjinal boyutları 

düzgün bir şekilde araştırılmamış, 

çizimde ayrıntılara dikkat edilmemiş 

ve  uygulanmamış, robot hareket alanı 

göz önüne alınarak modelde de 

uygulanmamış.

Akış Şeması ve Robot 

Kod 

(40 Puan)

Akış şeması nesneleri araştırılmış ve doğru 

kullanılmış. Akış şeması içeriği 

anlaşılabilir şekilde sıralanmış. Robot 

programı akış şemasına uygun şekilde 

kodlanmış. Robot programı kod sayısı ve 

işlev açısından verimli kodlanmış. 

Akış şeması nesneleri araştırılmış ve 

doğru kullanılmış. Akış şeması içeriği 

anlaşılabilir şekilde sıralanmış. Robot 

programı akış şemasına uygun şekilde 

kodlanmış. Robot programı kod sayısı 

ve işlev açısından verimli 

kodlanmamış. 

Akış şeması nesneleri araştırılmış ve 

doğru kullanılmış. Akış şeması içeriği 

anlaşılabilir şekilde sıralanmış. Robot 

programı akış şemasına uygun şekilde 

kodlanmamış. Robot programı kod 

sayısı ve işlev açısından verimli 

kodlanmamış. 

Akış şeması nesneleri araştırılmış ve 

doğru kullanılmış. Akış şeması içeriği 

anlaşılabilir şekilde sıralanmamış. 

Robot programı akış şemasına uygun 

şekilde kodlanmamış. Robot programı 

kod sayısı ve işlev açısından verimli 

kodlanmamış. 

ARA KONTROL  ve 

PROJENİN TESLİM İ  

(10 Puan)

Çalışma ile ilgili olarak verilen ara kontrol 

ve teslim tarihlerine tam olarak uyulmuş.

(12 puan)

Çalışma ile ilgili olarak verilen ara 

kontrol tarihine  tam olarak uyulmamış 

ancak çalışma zamanında teslim 

edilmiş.

(9 puan)

Çalışma ile ilgili olarak verilen ara 

kontrol tarihine uyulmamış ve  çalışma 

geç teslim edilmiş.

(6 puan)

Çalışma ile ilgili olarak verilen ara 

kontrol tarihine uyulmuş ancak 

çalışma  teslim edilmemiş.

(3 puan)
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7.SINIFLAR

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ  VE YAZILIM DERSİ  

PROJE ÖDEVİ

Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrik)

Robot Çalışması: İz Takip Robotu

1.Kontrol Tarihi:

Robot Çalışması Simülasyonu: İdea ve İdeaSim programlarını kullanarak elips şeklinde beyaz zemin üzerine siyah izi takip edecek robot tasarlanması ve kodlanması.


