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2021 - 2022 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI  

 

MATEMATİK DERSİ 8. SINIF PROJESİ  

 

 

KONU: BENİM ÖZEL SAYIM 
 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

8.SINIF 
EBOB EKOK Asal 

çarpanlar 

Gözlem, Araştırma, 

Karşılaştırma, Yaratıcı 

Düşünme 

1. dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

         Sevgili öğrenciler; 

 

        Bu projede sizden 10 ile 100 arasında bir sayı seçmeniz ve bu sayının asallık, çarpan-kat,  

        tek-çift gibi birçok özelliğini barındıran bir sunum hazırlamanız istenmektedir. Bu sayı  

        hayatımızda nerelerde kullanılıyor ? Sunumu zenginleştimek için sayının günlük hayattaki  

        matematiksel özellikleri eklenebilir. Ayrıca bu sayı ile ilgili bir şiir veya şarkı    

        sözü yazılıyor. Sunum bitiminde ekli slaytlarda veya bir ayrı Word dosyasında bu şiir ve  

       şarkı söyleniyor ve böylece hem matematik hem günlük hayat hem de işin şiir şarkı kısmı    

       sizin için projeyi eğlenceli hale getiriyor. 

 

   
 

ÖNERİLER: 
 

- Projeniz üzerinde çalışırken yaptığınız çalışmaları not ediniz. 

 

- Seçtiğiniz sayının bütün matematiksel özelliklerini eklemeniz yanı sıra günlük hayatta bu sayı ne 

gibi yerlerde kullanılıyor bu detaylarla zenginleştirmeniz beklenmektedir. 

 

- Proje sunumunuzu Powerpoint veya Prezi ile yapabilirsiniz. 

 

- Proje bitiminde sunum veya ayrı bir Word olarak bu sayının özelliklerini içeren eğlenceli şiir veya 

şarkı çalışmanızı sunabilirsiniz. 
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- 0-9 ilk 10 rakamı bu projede sunmayınız. Günlük hayatımızda daha az olan 2 basamaklı bir sayıyı 

sununuz. 

 

- Slaytlarda her türlü görsel, video-ses dosyaları ve grafik olabilir hatta sunumunuzu 

zenginleştirecektir.  
    

       Proje teslim dosyanız aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

• Kapak  

• Önsöz  

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödevden beklentiler 

• Ara kontrol  

• Taslak çalışmalar  

• Rapor  

• Ürün veya modele ait bilgiler 

• Sonsöz  

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 

ARA KONTROL (Planlama-Taslak) 

Çalışmalarınızın ana hatlarını ara kontrol tarihine kadar belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin 

devamında yapmayı düşündüklerinizi danışman öğretmeninizle paylaşınız.  

Çalışmalarınıza ait taslağı, öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da 

çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

         DEĞERLENDİRME 

• Yapılan araştırmalar, araştırma kapsamının yeterliliği (ara kontrol-taslak)  10p 

• Ürün geliştirme  30p 

• Proje düzen ve temizliği, yazım kurallarına uyma  10p 

• Matematiksel terimleri ve kavramları doğru kullanma  10p 

• Yaratıcılık ve özgünlük 5p 

• Önsöz –Sonsöz  10p 

• Danışman öğretmen ile işbirliği ve iletişim  5p 

• Kaynakça  10p 

• Zamanlama (ara kontrol ve teslim) 10p 

 

   

 


