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2021-2022 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI  

 

MATEMATİK UYGULAMA DERSİ 8. SINIF  PROJESİ  

 

 

KONU: “SIFIR” HAKKINDA HER ŞEY 
 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

8.SINIF 
‘Sıfır’ ı sayı ve kavram 

olarak araştırma 

Gözlem, Araştırma, 

Karşılaştırma, Yaratıcı 

Düşünme 

1. dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 Sevgili öğrenciler, 

 

Sizden sıfır ‘0’ hakkındaki her şeyi araştırmanızı istiyoruz. Sıfır nasıl kabul görmüştür, sıfırla nasıl                

işlem yapılır, sıfır ne işe yarar gibi soruların cevaplarını arıyoruz. 

Sıfırın konulardaki yeri ve önemi nedir? Sıfır hem yokluğu hem çokluğu belirtir ve bu nasıl olur? Tüm bu 

konulardaki araştırmanızı ve bunu bir el kitapçığı şeklinde sunmanızı istiyoruz. 

 

ÖNERİLER: 

• Projeniz için öncelikle ‘0’ın Matematikte dört işlem içinde hangi özellikleri sağlayıp, hangi 

özellikleri sağlamadığını araştırıp, bunlarla ilgili örnekler bulup gösterebilirsiniz. 

                             

• Sıfırın günlük hayatımızda ne işimize yaradığını veya nerelerde ihtiyaç duyduğumuzu araştırıp,        

projenizi geliştirebilirsiniz. 

 

• ‘Sıfır’ bölme işleminde nereye ve ne zaman konur?  

 

• Sıfır pozitif mi negatif mi? Bu matematikte çok yanılgıya düşülen bir kavramdır. Bununla ilgili 

araştırma yapabilirsiniz. 

 

• Sıfırın ‘Üslü ve Köklü’ sayılardaki yeri ve önemi büyüktür. Projenizde bunlara da yer 

verebilirsiniz.  

 

• Çalışmanızı ara kontrole kadar kâğıt üzerinde tasarlayınız veya ekran üzerinden flash disk – USB 

eşliğinde ve mutlaka proje dosyası içinde teslim ediniz. 

 

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

      yaptığınızı bu günlüğe not ediniz.  

 

    Proje teslim dosyanız aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

• Kapak  

• Önsöz  

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödevden beklentiler 

• Ara kontrol  

• Taslak çalışmalar 
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• 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 

 

 

 

 

 

 

 


