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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

7. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ PROJESİ 

 

KONU: Robot Çalışması Simülasyonu: VEXcode VR 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7. Sınıf 

Robot Çalışması Simülasyonu: 

Beyaz zemin üzerindeki çizgiyi 

takip edecek robotun 

algoritmasının çıkarılması, 

https://vr.vex.com/platformunda 

robot programının kodlanması. 

Bir problemi çözmek ve projeyi 

gerçekleştirmek için algoritma 

geliştirme. Belirlenen 

algoritmadan faydalanarak 

kodlama. 

2. 

Dönem 

Süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler;  

Bu projede sizden robotu hareket ettirecek programın adım adım algoritmasını kelime işlem 

programında yazmanız, VEXcode VR platformunda algoritmaya uygun kodlamayı yapmanız 

beklenmektedir.  

 

Bu çalışma sürecinde oluşturacağınız tüm dosyalarınızı, Google Classroom platformunda 

öğretmeninizin sizinle paylaştığı “Proje Ödevi” içerisine yükleyiniz. Proje taslak kontrol tarihine 

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: 

PROJE BİLGİLERİ 

Kelime İşlem dosyasında giriş bölümünde proje hakkında aşağıdaki bilgiler yer alır.  

 

• Öğrenci Adı Soyadı, Numarası, Sınıfı 

• Dersin Adı 

• Projenin Konusu 

• Proje Danışman Öğretmeni 

• Proje Tarihi 
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PROJE İÇERİĞİ 

Projeniz iki bölümden oluşmaktadır.  

 

1. Bölüm: Algoritma Yazımı 

• Kelime işlem programında robot programının algoritma basamakları yazılacaktır. 

o Programın başlangıcı ve bitişi belirtilmeli, 

o Algoritma oluşturmada işlem sırasına dikkat edilmeli,  

o Uygun yazım dili kullanılmalı, 

o İşlem basamakları mutlaka numaralandırılmalı. 

 

2. Bölüm: Simülasyon Platformunda Kodlama ve Çalıştırma 

• VEXcode VR platformu kullanılarak algoritma doğrultusunda robot programı 

geliştirilecektir. Program “.vrblocks” uzantılı dosya ve PDF çıktısı olarak teslim 

edilecektir.  

o Programın başlangıcı ve bitişi belirtilmeli, 

o Yapılacak işlemler için doğru şemalar kullanılmalı, 

o Basamaklar arasında bağlantılar olmalı, 

o Döngüler net bir şekilde gösterilmeli, 

o Simülasyondaki robotun çalışması sağlanmalı. 

SONSÖZ 

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 

 

ARA KONTROL (Planlama) 

Projenizde robot programının algoritmasını ve kelime işlem dosyasını ara kontrol tarihine kadar 

oluşturunuz. Hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle 

paylaşınız. Ara kontrolden bir ay sonrasına kadar projenin büyük kısmı tasarlanmış olmalı ve 

oluşturulan algoritmayla beraber robot programının büyük kısmını tamamlamış olmalısınız. 

Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini 

dikkate alınız. 
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ÖNERİLER 

• Çalışma hazırlanırken internetten yararlanabilirsiniz. Algoritma oluşturma ve VEXcode VR 

platformu hakkında bilgi veren siteler size yardımcı olabilir. 

• Algoritma hazırlama hakkında programlama kitaplarından yararlanabilirsiniz. 

• Projenizde belirtilen kriterlerinin tümünün olmasına özen gösteriniz.   

• Robot programında robotun doğru hareket etmesini olumsuz etkileyecek mantık hatasının 

olmaması için son kontrolünüzü dikkatli yapınız.  

 

DEĞERLENDİRME 

Çalışmanız; 

• Hazırlanan kelime işlem dosyasında yazım kurallarına dikkat edilmesi, içeriğin 

düzgün ve tasarım kurallarına uygun yapılmış olması. 

• Algoritma basamaklarının programlamada kullanılabilecek şekilde ayrıntılı yazılmış 

olması, 

• Programın “.vrblocks” uzantılı dosya ve PDF çıktısı olarak teslim edilmesi,  

• Robot programı mantıklı bir sırada oluşturulmuş olması, 

• Robot programının kod sırasının ve ilişkilerinin düzgün olarak sağlanması, 

• Robot programında amaca hizmet etmeyen gereksiz işlemden kaçınılması, 

• Hazırlanan robot programı ile robotun doğru şekilde çalışması. 

 

PUANLAMA 

• Proje Bilgileri (20 Puan) 

• Algoritma Yazımı (25 Puan) 

• Robot Programı Geliştirme (35 Puan) 

• Projenin Zamanında Ara Kontrolü ve Teslimi (20 Puan) 

 


