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KONU: MATEMATİK DERGİSİ HAZIRLAYALIM 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.SINIF 

7.sınıf Matematik 

konularından bazılarını 

kapsayan, öğretici ve 

araştırmacı olduğu 

kadar eğlenceli ve 

ilginç bilgiler içeren bir 

dergi hazırlanması 

Araştırma, gözlem 

yapma, veri toplama, akıl 

yürütme, sınıflandırma, 

ilişkilendirme, veri 

analizi, yazılı anlatım 

1. dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

Sevgili öğrenciler, 

Hepiniz mutlaka bir dergi alıp okumuşsunuzdur.  Bir Matematik dergisi hayal edin. Öyle ki içinde 

önemli, ilginç ve günlük hayattan Matematik bilgileri olsun. Aynı zamanda eğlenceli etkinlikler ve 

Matematiksel oyunlar içersin. 

Bu proje görevi çalışmasında siz, 7.sınıf Matematik konularımızın bazılarını da içeren bir dergi 

hazırlayacaksınız. Bir dergide olması gerekenler, sayfa ve kapak düzenleri gibi konularda araştırma 

yapmanız gerekecek. Zengin ve etkileyici bir içerikle ve güzel bir görsel sunumla bu ödevi yapmanız 

beklenmektedir. 

 

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.)  

 

ÖNERİLER: 

• Derginizde bulunacak Matematik konularını seçiniz. 

• Bu konularla ilgili günlük hayattan örnekler (görsel) araştırınız. 

• Eğlenceli Matematik (oyunlar, bulmacalar, resimler, karikatürler, güncel yarışmalar ve 

haberler, etkinlikler vs.) konusunda araştırmalar yapınız. 

• Bulduğunuz bu çalışmaları nasıl bir görsellikle sunacağınıza karar veriniz. 

• Derginizin kapak kısmını tasarlayınız. (Cazip ve ilgi çekici olmalı) 

• Konu sıraları ve derginizin sayfa numaralarını ayarlayınız. (10 sayfadan az olmamalı) 

• Derginin hazırlanması konusunda bilgisayar dersi öğretmenlerinizden yararlanabilirsiniz. 

• Çalışmanızı ara kontrole kadar kâğıt üzerinde tasarlayınız. 

• Kontrolde ekran üzerinden veya flash disk- USB eşliğinde gösteriniz.  

• Projeniz üzerinde çalışırken bir proje günlüğü tutabilirsiniz, hangi tarihlerde ne tür çalışmalar  

yaptığınızı bu günlüğe not edebilirsiniz. Bu günlüğü projeniz ile ders öğretmeninize teslim 

edebilirsiniz. 
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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.)  

  

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 kontrolde 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 iş birliği ve iletişim (5p) 

• Yaratıcılık ve özgünlük (5p) 

 
 

   


