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2021 – 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU:  MUTFAKTA ISI İLETİMİ TESTİ  

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6.Sınıf 

Deney ve sunum 

yapma 

Araştırma, karşılaştırma, 

yorumlama, gözlemleme, 

tasarlama, sınıflandırma 

Bir dönem 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler, bu projede sizden; 

Deney yapmanız, deney raporu hazırlamanız ve sunum yapmanız beklenmektedir. 

 

 

YAPILACAKLAR: 

 

● Yemek pişirirken kullandığımız tencere ve tavaların yapımında kullanılan malzemeler nelerdir? Bu 

malzemelerin tercih edilme nedenleri nelerdir? Araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı, her malzeme için 

bir paragraf olacak şekilde deney raporunuzun ‘teorik bilgi’ bölümüne yazınız. 

● Araştırmalarınızdan faydalanarak evinizde bulunan tencere ve tavaları, yapımında kullanılan 

malzemelere göre (çelik, alüminyum, emaye, demir döküm, teflon, bakır, toprak güveç, vb. ) 

sınıflandırınız. 

● Sınıflandırdığınız tencere ya da tavalardan, farklı malzemelerden yapılmış; ancak,  şekil ve büyüklük 

olarak birbirine en yakın olan üç tanesini seçiniz. 

● Bu üç pişirme gereçlerinin ısı iletkenliklerini test etmek için bir deney tasarlayınız. 

● Deneyinizin amacını, hipotezini ve değişkenlerini deney raporunuza yazınız. Tencerenin yapımında 

kullanılan malzeme haricindeki tüm değişkenleri sabit tutmayı unutmayınız (Örneğin tencere konulan 

sıvının(suyun) miktarı ve başlangıçtaki sıcaklığı, tencerelerin aldığı ısı miktarı, kullanılan 

termometrelerin türü, vb.). 

● Tüm tencereler aynı süre boyunca ısıtıldığında gerçekleşen sıcaklık değişimlerini gözlemleyiniz ve 

deney raporunuza veri tablosu oluşturarak kaydediniz. Verilerinizi grafiklere dökerek değerlendiriniz.  

● Deneyinizin tüm aşamalarında çalışmalarınızı fotoğraflayınız. 

● Deney raporunuzun ‘sonuç’ bölümüne deneyinizin sonuçlarını yazınız. Tencere ya da tavalarınızın ısı 

iletimi bakımından farklılıklarının olmasının yemek pişirme tercihlerimizi nasıl etkilediği ile ilgili 

çıkarımlarda bulununuz ve sonuç bölümüne yazınız. 
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Deney raporunda aşağıdaki kısımlar bulunmalıdır: 

Amaç, teorik bilgi, hipotez, değişkenler tablosu (bağımlı, bağımsız, sabit tutulan değişkenler), 

gerekli malzemeler, deneyin yapılışı, data/gözlem/veri tablosu/grafik, sonuç, deneyin yapım 

aşamasında çekilmiş fotoğrafları 

● Çalışmalarınızı tamamladığınızda deney raporunuzu öğretmeninize teslim ediniz. Size belirtilen gün 

ve saatte projenizi sunmak üzere gerekli hazırlıklarınızı yapınız. Sunumunuzu deney raporunuz 

üzerinden veya ppt sunumu şeklinde sunabilirsiniz. 

 

Önemli Not: Deneyinizi bir yetişkinin gözetiminde yapınız ve yanmamak için dikkatli olunuz. 

 

ARA KONTROL  

 

Ara kontrolde sizden beklediklerimiz: 

 

● Bir adet A4 kâğıdını geçmeyecek şekilde deney taslağınızı hazırlayınız. Bu taslakta araştırma 

bulgularınız, deneyinizin hipotez ve değişkenleri, deneyi nasıl yapmayı planladığınıza dair bilgi ya da 

çizimler bulunmalıdır. 

● Aşağıda bulunan 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 

Puan 

ÜRÜ

N 

(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 ) 

 



 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJESİ 

  
 3 

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) 

 

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 

 

 

 


