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2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

 

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU:  ELMA VE ÜZÜM SİRKESİ YAPIMI VE EKŞİLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN 

SAPTANMASI  

  

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

8.Sınıf 

Deney  Deney raporu hazırlama ve 

sunum yapma 

Araştırma, 

karşılaştırma, 

yorumlama, 

gözlemleme, 

tasarlama, doğal 

ürünleri tanıma, pH 

skalasını kavrama 

 

Bir dönem 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler; bu projede sizden; 

Deney yapmanız, deney raporu hazırlamanız ve sunum yapmanız beklenmektedir. 

 

YAPILACAKLAR: 

 

● Elma ve üzüm sirkesi nasıl yapılır? Araştırınız. 

● Sirke oluşumu 2 aylık süre gerektirdiğinden, proje konunuzu alır almaz, deneyinizi 

hazırlamalısınız. 

● Dört adet cam kavanoz alınız. İkisine elma, ikisine üzüm sirkesi yapınız. Her bir sirke grubundaki 

bir kavanoz kontrol grubu olacaktır. Diğerinde ekşiliğe etki eden bir faktörü (süre, elma türü, üzüm 

türü, bekletme süresi vb.) değiştiriniz.  

● Seçtiğiniz faktör ya da faktörler için gözlemlerinizi not ediniz. Çalışmayı fotoğraflayınız. 

● Sirkenizin ekşiliğini öğretmeninizden alabileceğiniz pH kağıdı ile tespit ediniz. (Unutmayınız! Ne 

kadar asit, o kadar ekşilik) 

● Deney raporunu yazınız. 

● 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?: 

 

● Üzüm ve elma sirkesi yapım sürecini, fotoğraflarla açıklayan bir deney raporu hazırlayınız. 

Deneyinizde değişkenler tablosuna yer veriniz. 

● 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 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNU

M (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) 
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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 

 

 

 

 

 


