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7. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ 

 

KONU: Geometri ve cebir bilgilerimiz ile kırkyama dizaynı yapılması 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.SINIF 
Geometrik cisimler ve 

cebirsel ifadeler 

Araştırma, gözlem yapma,  

akıl yürütme, 

sınıflandırma, 

ilişkilendirme, yazılı 

anlatım, ürün geliştirme 

2. dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili öğrenciler, 

Sizden beklenen kırkyama ile bir örtü oluşturmak ve örtü motifinde, eşit büyüklükte hazırlanmış kare ve 

dikdörtgen parçalar kullanarak, her motifi yan yana dikdörtgen ve kare şeklinde dikmektir. Sonrasında ise 

size verilen soruları cevaplamanız beklenmektedir. 

Kırkyama, bir dönem yoksul kesimin giyim gereksinimini karşılamak adına çeşitli bez parçalarının bir 

araya getirilerek ve değişik şekillerde desenler verilerek dikilmesi sonucunda ihtiyaç için yapılan bir el 

sanatıdır. Kimi zaman da masa, sehpa veya yatak örtüsü yapmak amacıyla aynı yöntem kullanılabilir. 

 

ÖNERİLER  

• Kırk yamayı araştırıp, bilgi toplayınız. 

• Basit malzemeler kullanarak, kare ve dikdörtgenler elde ediniz. 

• Oluşturduğunuz kare ve dikdörtgenlerin alanını hesaplayınız. 

• Diyelim ki küçük kare ve dikdörtgenlerin sadece 1 kenarlarını biliyorsunuz. Buna göre 

oluşturduğunuz bir motifin alanını veren cebirsel ifadeyi yazınız. 

• Motiflerin alanını kullanarak örtünün alanını veren cebirsel ifadeyi yazınız. 

• Kullanılan motiflerin alanları toplamı, örtünün alanına eşittir. Bu eşitliği matematik cümlesi 

kullanarak nasıl gösterirsiniz? 

• Taslak çalışmalarınızı tamamladıktan sonra kırkyama örtünüzü yapmaya başlayabilirsiniz.  

• Görsellerinizi bilgisayar ortamında hazırlayabilir veya kendi çizimlerinizi kullanabilirsiniz. 

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

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

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA / ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 
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 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 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.   

 

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 iş birliği ve iletişim (5p) 

• Yaratıcılık ve özgünlük (5p) 

 

   

 

 


