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2020–2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI  

 

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU: YOĞURT YAPIYORUM.  

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

8.Sınıf 

Deney Enerji Dönüşümleri ve Çevre 

Bilimi (Oksijensiz Solunum) 

Araştırma, 

karşılaştırma, 

yorumlama, 

gözlemleme, 

tasarlama, 

fermantasyona etki 

eden faktörleri 

gözlemleme 

 

Bir dönem 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler; bu projede sizden; 

Deney yapmanız, deney raporu hazırlamanız ve sunum yapmanız beklenmektedir. 

 

YAPILACAKLAR: 

 

● Günlük süt alınız. 

● Bu sütleri eşit büyüklükteki kavanozlara eşit miktarda paylaştırınız. 

● 1.kavanozdaki süt soğuk, 2. kavanozdaki süt ılık, 3.kavanozdaki süt sıcak olsun. Bu sütlerin içine 

birer yemek kaşığı yoğurt ilave edip, kavanozları bir örtü ile sarıp, evde kalorifere yakın bir yerde 

tutunuz. 9 saat sonra mayalanma oranlarını karşılaştırınız. 

● Aynı deneyi süt sıcaklıkları eşit, içlerine konulan maya oranları faklı olacak şekilde tekrarlayınız. 

Mayalanma oranlarını karşılaştırınız. 

● Çalışmayı fotoğraflayınız. 

● Donma sürelerini ve durumlarını aşağıdaki tablolara yazınız. 

 

Süt sıcaklığı Soğuk Ilık Sıcak   

Mayalanma

süresi 

   

 

Maya oranı 1 kaşık 2 kaşık 3 kaşık  

Mayalanma

süresi 

   

 

● Deney raporunu yazınız. Raporunuzda oksijensiz solunum ile elde edilen sonuçları yorumlayınız. 

● Deney raporunda aşağıdaki kısımlar bulunmalıdır: 

Amaç, hipotez, malzemeler, deneyin yapılışı, data/gözlem/veri tablosu/grafik, değişkenler tablosu 

(bağımlı, bağımsız, sabit tutulan değişkenler), sonuç, deneyin yapım aşamasında çekilmiş 

resimleri 

● Çalışmanızı sunmak için bir sunum hazırlayınız ve kararlaştırılan tarihte sunumunuzu yapınız.  
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ARA KONTROL  

 

Ara kontrolde sizden ne bekliyoruz?: 

 

● Ara kontrolde deneyin yapılışını ve data alımını bitirmeniz beklenmektedir. Proje tesliminde 

deney raporunu teslim edeceksiniz. 

● 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. 

 

 

DEĞERLENDİRME  

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

 Kriter Beklenenin 

Altında 

Geliştirilebilir Beklentileri 

Karşılıyor 

Pua

n 

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) 

 



 

2020–2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJESİ 

  
 3 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


