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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

6.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ PROJESİ 

 

KONU: Small Basic Programı İle Hesap Makinesi Programının Tasarlanması 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6. Sınıf 

Small Basic programı 

ile iki sayı arasında dört 

işlemden istenileni 

yapan ve sonucu renkli 

yazı ile ekrana yazdıran 

programın tasarlanması 

ve kodlanması. 

Bir problemi çözmek ve 

projeyi gerçekleştirmek 

için Algoritma geliştirme. 

Hazırlanan algoritmayı 

Small Basic programı ile 

kodlama. Program 

geliştirme sürecinde if-

else, döngü ve değişken 

kullanma.  

2. Dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler;  

 

Bu ödevde sizden Small Basic programını kullanarak “Hesap Makinesi Programı” tasarlayıp 

programlamanız istenmektedir. Hazırlayacağınız programı bu yönergede belirtilen kriterleri dikkate alarak 

oluşturmanız beklenmektedir. 

 

Bu çalışma sürecinde oluşturacağınız tüm dosyalarınızı, Google Classroom platformunda öğretmeninizin 

sizinle paylaştığı “Proje Ödevi” içerisine yükleyiniz. Birinci taslak kontrolü tarihine ve proje teslim tarihine 

dikkat ediniz. 

 

Proje Ödeviniz Puanlamada bulunan ölçütlere göre değerlendirileceğinden, ödevinizi yaparken 

değerlendirme başlığındaki ölçütlere mutlaka uymalısınız. 

 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

 

Proje Dosyası Oluşturma 

Proje dosyalarınızı Classroom platformunda “Proje Ödevi” paylaşımının içerisinde oluşturunuz. Kaydetme 

aşamasında dosyaların isimlerine dikkat etmeniz gerekmektedir. 

 

Kılavuz dosyası ve SmallBasic Proje Dosyalarınızın İsmi 

• Kılavuz dosyası “AdınızSoyadınız-Sınıfınız” şeklinde olmalıdır. (Örneğin: MesutYANMAZ-6D) 

• Small Basic proje dosyası “Adınız-ProjeÖdevi” şeklinde olmalıdır. (Örneğin:Mesut-

ProjeÖdevi)  
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Hesap Makinesi Programının Hakkında Kılavuz Tasarımı 

 

Hesap makinesi programı için aşağıdaki kriterlere göre tanıtıcı kılavuz hazırlayınız. Bu kılavuzu kelime 

işlemci ya da sunu programlarını kullanarak yapabilirsiniz. Kılavuzu Google Classroom platformunda 

öğretmeninizin sizinle paylaştığı “Proje Ödevi” içerisine yükleyiniz. 

 

Kılavuzun Kapak Sayfası 

• Öğrencinin Adı Soyadı Sınıfı, Numarası 

• Dersin Adı 

• Projenin Konusu 

• Proje Danışman Öğretmeni 

• Proje Tarihi  

 

Kılavuzun İçeriğinde Olması Gerekenler 

• Programın adı 

• Programın konusu 

• Programın yapabileceği işlem türleri 

• Program kullanılırken gereken kurallar 

 

Hesap Makinesi Programı Tasarımı 

• Program başlatıldığında uyulması gereken kurallar bir yazı olarak ekranda görünmeli, 

• Program çalıştığında kullanıcı önce 1.sayıyı sonra 2.sayıyı girebiliyor olmalı, 

• Programda 3.sayı girişi yapılamıyor olmalı, 

• Dört İşlem seçeneklerinin ekrana yazdırılması gereklidir (örn: “+”,”-“,”*”,”/” gibi), 

• Dört işlem seçimi yapmak için “If-Elseif-Else” koşullu ifadesi kullanılmalı. 

• Sonuç hesaplandığında ekrana sonuçla beraber sayılar ve işlemde gösterilmeli  

(örn: 2+2=4), 

• Sonuç ekrana renkli bir şekilde yazılmalı, 

• Sonuç gösterildikten sonra “Programa devam edilsin mi, bitirilsin mi?” şeklinde kullanıcıya 

seçenek sunulmalıdır. 

 

Sonsöz 

Hazırlanan kılavuz sonunda  

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin sizin kişisel gelişiminize katkıları 

 

Kaynakça  

• Web veya yazılı yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.  
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ARA KONTROL (Planlama) 

Projenizde hesap makinesi programı için hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi 

öğretmeninizle paylaşınız. Tasarımı hazırlarken yazılacak kodun genel mantığını anlatınız ve programın 

tasarlanmış kod parçacıklarını gösteriniz. Fikir aldığınız kaynakları paylaşınız. Paylaşacaklarınızın yazılı 

olanlarını kelime işlemci programını kullanarak yazınız ve direkt olarak Small Basic dosyasını Google 

Classroom’a yükleyiniz. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik 

önerilerini dikkate alınız.  

 

ÖNERİLER  

• Çalışma hazırlanırken internetten yararlanabilirsiniz. Small Basic programı hakkında bilgi veren 

siteler size yardımcı olabilir. 

• Small Basic programı hakkında çeşitli kitaplardan yararlanabilirsiniz. 

• Bilişim Teknolojileri hakkında çeşitli dergilerinden bilgi alabilirsiniz. 

• Programı tasarlarken belirtilen kriterlerin tümünün olmasına özen gösteriniz.  Yaratıcılığınızı 

kullanarak program için farklı eklentiler de geliştirebilirsiniz.  

• Programın hatasız çalışması için son kontrolünüzü dikkatli yapınız.  

. 

DEĞERLENDİRME 

 

Çalışmanız; 

• Farklı kaynaklardan araştırma yapılması ve bu kaynakların belirtilmesi, 

• Kılavuz kapak sayfasının doğru hazırlanması, 

• Kılavuz içeriğinin doğru şekilde tamamlanması, 

• Programın görsel yönden uyumlu olması ve kullanıcıyı cezbedici olması, 

• Yazılan programın en az kodla yazılması, 

• Kod yazılırken döngü kodlarının kullanılması, 

• Programın nasıl kullanılacağının, kullanıcı için anlaşılır olması, 

• Değişken isimlerinin açık ve anlaşılır olması, 

• Program sonuç çıktısının renk uyumunun olması açılarından değerlendirilecektir. 

 

Puanlama 

• Kılavuz ve Dosyaların Kriterlere Uygun Kaydedilmesi (10 Puan) 

• Programı Tanıtan Kılavuz Tasarımı (20 Puan) 

• Program Tasarımı (50 Puan) 

• Programın Görselliği (10 Puan) 

• Projenin Teslimi (10 Puan) 

 

 

 


