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2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

HAZIRLIK SINIFI BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ PROJESİ 
 

 

KONU: Python ile Dört İşlem Programının Hazırlanması 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre 

Puanlama 

Yöntemi 

Hazırlık 

Sınıfı 

Python programlama dili 

kullanılarak toplama, çıkarma, 

çarpma ve bölme işlemlerini 

yapıp sonucunu gösterebilen 

programın hazırlanması. 

Bir problemi çözmek ve 

projeyi gerçekleştirmek 

için algoritma 

geliştirme. Belirlenen 

algoritmanın akış 

şeması gösterimini 

yapma.  

Akış şeması 

doğrultusunda kodlama 

yapılarak program 

oluşturma 

Öğretim yılı 

süresince 

Dereceli 

Puanlama 

Anahtarı 

Sevgili Öğrenciler;  

 

Bu ödevde sizden Python programlama dili kullanarak toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini 

yapabilen hesap makinesi programını hazırlamanız beklenmektedir. Hazırlanan hesap makinesi 

programının kullanıcıya hitap eden görsel tasarımının kullanışlı olması önemlidir. Hazırlayacağınız 

programın mantık yapısını barındıran akış diyagramını belirtmeniz gerekmektedir. Proje geliştirme 

sürecinde yapılan araştırma sonuçlarını ve taslak çalışmalarını kelime işlem programında yazmanız 

gerekmektedir.  

 

Bu çalışma sürecinde oluşturacağınız tüm dosyalarınızı, Google Classroom platformunda öğretmeninizin 

sizinle paylaştığı “Proje Ödevi” içerisine yükleyiniz. Proje taslak kontrol tarihlerine ve proje teslim 

tarihine dikkat ediniz. 

 

Proje Ödeviniz Dereceli Puanlama Anahtarında bulunan ölçütlerle değerlendirileceğinden ödevinizi 

yaparken bu ölçütlere mutlaka uymalısınız. 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

Kelime İşlem Dosyası Yazımı 

Kapak 

• Öğrenci Adı Soyadı, Numarası, Sınıfı 

• Dersin Adı 

• Projenin Konusu 

• Proje Danışman Öğretmeni 

• Proje Tarihi 

İçerik 

• Kelime işlem programında hesap makinesi programının araştırma çalışmaları, 

• Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan algoritma doğrultusunda akış diyagramı, 

• Programın görsel kullanımı, 

• Programın kod yapısı yazılacaktır. 
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Sonsöz 

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 

Kaynakça  

• Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.  

 

 

I. ARA KONTROL (Planlama) 

 

Projenizde hesap makinesi programı taslak çalışmaları ve kelime işlem dosyasını ilk ara kontrol tarihine 

kadar oluşturunuz. Hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle 

paylaşınız.  

 

II. ARA KONTROL (Taslak) 

 

İkinci ara kontrol tarihine kadar projenin büyük kısmı tasarlanmış olmalı ve programın çalışılabilir 

taslağını öğretmeninize gösteriniz. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın 

geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

 

 

ÖNERİLER 

 

• Çalışma hazırlanırken internetten yararlanabilirsiniz. Python programı hakkında bilgi veren ve 

Python örnekleri yayınlayan siteler size yardımcı olabilir. 

• Algoritma hazırlama hakkında programlama kitaplarından yararlanabilirsiniz. 

• Projenizde belirtilen kriterlerin tümünün olmasına özen gösteriniz.   

• Programın doğru çalışmasını etkileyecek mantık hatasının olmaması için son kontrolünüzü 

dikkatli yapınız.  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Çalışmanız; 

• Farklı kaynaklardan araştırma yapılması ve bu kaynakların belirtilmesi, 

• Hazırlanan kelime işlem dosyasında yazım kurallarına dikkat edilmesi, içeriğin düzgün ve 

tasarım kurallarına uygun yapılmış olması, 

• Akış diyagramının mantıklı bir sırada oluşturulmuş olması, 

• Program gelişiminin programlamada kullanılabilecek şekilde ayrıntılı yazılmış olması, 

• Programın anlaşılır ve kullanım yönünden elverişli olması, 

• Programın hatasız çalışması yönlerinden değerlendirilecektir. 
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2021-2022 ÖĞRETİM YILI 

HAZIRLIK SINIFLARI 

BİLGİSAYAR BİLİMİ 

PROJE ÖDEVİ 

Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrik) 

 

KRİTERLER 

A 

Çok İyi 

B 

İyi 

C 

Gelişme Göstermeli 

D 

Yeterli Değil 

KELİME İŞLEM DOSYASI   

Kapak; 

(  ) Proje bilgileri yazılmış. 

İçerik; 

(  ) Teorik ve pratik araştırmalar 

yapılmış 

(  ) Program kullanımının 

açıklaması yapılmış 

(  ) Program kod parçaları yazılmış. 

Sonsöz ve Kaynakça;  

( ) Ödevin seçilme nedeni ve 

hazırlık süreci yazılmış. 

( ) Ödevin kişisel gelişim, bakış 

açısına katkısı yazılmış. 

( ) Yararlanılan kaynaklar 

belirtilmiş. 

(25 Puan) 

Word dosyasında 

algoritma yazımında 

istenen özelliklerinin 

tümü yerine 

getirilmiş. 

 

 

(25 puan) 

Word dosyasında 

algoritma yazımında 

istenen özelliklerin 5 

ya da 4 tanesi yerine 

getirilmiş. 

 

 

(15 puan) 

Word dosyasında 

algoritma yazımında 

istenen özelliklerin 3 

ya da 2 tanesi yerine 

getirilmiş.  

 

 

(10 puan) 

Word dosyasında 

algoritma yazımında 

istenen özelliklerin 1 

tanesi yerine 

getirilmiş. 

 

 

(5 puan) 

ALGORİTMA YAZIMI 

(  ) Programın başlangıcı ve bitişi 

belirtilmiş, 

( ) Algoritma oluşturmada işlem 

sırasına dikkat edilmiş,  

( ) Uygun yazım dili kullanılmış, 

( ) İşlem basamakları mutlaka 

numaralandırılmış. 

 

 

(25 Puan) 

Algoritma 

yazımında istenen 

özelliklerin tümü 

yerine getirilmiş. 

 

 

(20 puan) 

Algoritma 

yazımında istenen 

özelliklerin 3 tanesi 

yerine getirilmiş. 

 

 

(15 puan) 

Algoritma yazımında 

istenen özelliklerin 2 

tanesi yerine 

getirilmiş. 

 

 

(10 puan) 

Algoritma yazımında 

istenen özelliklerin 1 

tanesi yerine 

getirilmiş. 

 

 

(5 puan) 

PROGRAMI OLUŞTURMA 

 

( ) Programda toplama-çıkarma kod 

geliştirmesi yapılmış. 

( ) Programda çarpma-bölme kod 

geliştirmesi yapılmış. 

( ) Program anlaşılabilir ve elverişli 

olarak geliştirilmiş. 

( ) Program hatasız şekilde 

geliştirilmiş. 

 

(35 Puan) 

Program oluşturma 

kriterlerinden tümü 

yerine getirilmiş.  

 

 

(35 puan) 

Program oluşturma 

kriterlerinden 3 

tanesi yerine 

getirilmiş. 

 

(25 puan) 

Program oluşturma 

kriterlerinden 2 

tanesi yerine 

getirilmiş. 

 

 

(15 puan) 

Program oluşturma 

kriterlerinden 1 

tanesi yerine 

getirilmiş. 

 

 

(5 puan) 

PROJENİN TESLİMİ  

(20 Puan) 

Çalışma ile ilgili 

olarak verilen ara 

kontrol ve teslim 

tarihlerine tam 

olarak uydu. 

 

 

(20 puan) 

Çalışma ile ilgili 

olarak verilen ara 

kontrol tarihlerine 

tam olarak uymadı.  

 

 

 

(12 puan) 

Çalışma ile ilgili 

olarak verilen ara 

kontrol tarihlerine 

uydu ancak 

çalışmayı zamanında 

teslim etmedi. 

 

(6 puan) 

Çalışmayı teslim 

etmedi. 

 

 

 

 

 

(3 puan) 

 


