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7. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ 

 

KONU: Hayvanların yaptıkları geometrik şekillerin ve bitkilerdeki çokgen şekillerinin araştırılması 

 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.SINIF 

Doğada Matematik 

Bilen Hayvanlar ve 

Bitkiler  

Araştırma, gözlem 

yapma, akıl yürütme, 

karşılaştırma, ölçüm 

yapma, ilişkilendirme, 

yazılı anlatım, ürün 

geliştirme 

2.dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili öğrenciler; 

 

Hayvanlar ve bitkilerdeki çokgen şekillerini araştırıyoruz. Hangi hayvanlar çokgenleri kullanır veya 

yapılarında çokgenlere rastlanır? Hangi bitkiler çokgenleri hatırlatır? 
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ÖNERİLER  

• Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı 

tamamlayınız. 

• Öncelikle çalışmanızla ilgili temel kavramları ve önemli bilgileri belirleyiniz (doğadaki 

geometri, düzgün çokgenler vs) 

• Arılar, karıncalar ve çokgenler ile ilgili işlevleri olan hayvanları inceleyiniz. Görünümlerinde 

veya işlevlerinde çokgen olan hayvanları bulunuz. 

• Bitkilerde çokgen görünümlerini bulunuz ve sunumunuza ekleyiniz. 

• Sunumunuzda 3-4 bitki ve 3-4 hayvan detayı bulunabilir. 

• Sunumunuz eğer detaylı incelemeye önem verdiyseniz birkaç bitki ve hayvan da içerebilir fakat 

bu sefer çokgenler ile ilgili daha çok detay eklemelisiniz. 

• Ödevinizi hazırlarken görsellikten yararlanmayı unutmayın. 

• Çalışmalarınız puanlama anahtarına göre değerlendirileceğinden puanlama anahtarını 

inceleyiniz. 

• Çalışmalarınızı zamanında tamamlayarak kontrollerini mutlaka yapınız. 

• Çalışmalarınızın raporunu sunum haline getirip, kapakla birlikte teslim ediniz ve kendi 

yorumlarınızı da ekleyiniz. Tercihen mail ile de teslim edebilirsiniz. 

• Çalışmanızı ara kontrole kadar kâğıt üzerinde tasarlayınız. 

• Kontrolde ekran üzerinden veya flash disk – USB eşliğinde gösteriniz.  

• Projeniz üzerinde çalışırken bir proje günlüğü tutabilirsiniz, hangi tarihlerde ne tür çalışmalar  

yaptığınızı bu günlüğe not edebilirsiniz. Bu günlüğü projeniz ile ders öğretmeninize teslim  

edebilirsiniz.  

 

 

ARAŞTIRMA / ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır 

 

1. Kapak  

2. İçindekiler – SAYFA NUMARASI BELİRTİLEREK OLUŞTURULUR  

3. Sonsöz  

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

4. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

ARA KONTROL (Planlama ve Taslak) 

 

Çalışmalarınızın ana hatlarını ara kontrol tarihine kadar belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin 

devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız.  

Çalışmalarınıza ait taslağı, öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da 

çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   
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DEĞERLENDİRME 

• İçerik: Önsöz (5p), Araştırma-ürün (30p), sonsöz (5p) 

• Görsel materyal kullanımı, tasarımı (10p) 

• Matematiksel Terminoloji ve kavramları doğru kullanma, hesaplama yapma, yazım 

kurallarına uyma (15p) 

• Kaynakça veya proje günlüğü (10p) 

• Proje düzen ve temizliği (5p) 

• Zamanlama (Ara kontrol ve teslim tarihlerine uyulması) (10p) 

• Danışman öğretmen ile işbirliği ve iletişim (5p) 

• Yaratıcılık ve özgünlük (5p) 

 

 

 

 

 


