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7. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: Döviz artışının istatistiksel şekilde incelenerek, veri analizi yapılması 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.SINIF 
Döviz artışının 

istatistiksel incelemesi 

Araştırma, gözlem yapma, 

veri toplama, akıl 

yürütme, sınıflandırma, 

ilişkilendirme, veri 

analizi, yazılı anlatım 

2. dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili öğrenciler, 

 

İstatistik; araştırma yapma, veri toplama, düzenleme ve yorumlama ile ilgilenen bir çalışma alanıdır. 

Bu proje görevi çalışmasında siz, Matematik derslerinin en önemli yapı taşlarından biri olan “İstatistik” 

dalında bir araştırma yapacaksınız. Günlük hayatta cevabını merak ettiğimiz birçok soru ile karşılaşırız. Bu 

sorulara ilişkin verilere kimi zaman anket yaparak veri toplayabildiğimiz gibi kimi zaman da gözlem 

yoluyla ulaşabiliriz. Bunlar dışında TÜİK, Resmi Kayıt ve Uzaktan Algılama yöntemleri ile de veri 

derlemektedir. Merkez Bankası resmi kayıtlarından yıllara göre döviz kurlarına ulaşabilmekteyiz. 

 

http://paracevirici.com/doviz-arsiv/merkez-bankasi/ linkinde yıllara göre döviz kurları ile ilgili bilgilere 

ulaşabilirsiniz. Sitede belirlemekte serbest olduğunuz bir para biriminin 5 yıllık “Türk Lirası cinsinden 

döviz alış ortalamaları” ile ilgili verilerine ulaşmanız istenmektedir. Elde ettiğiniz bilgileri tablo ve 

grafikler yardımıyla bir araya getirmeniz; birbirini takip eden yıllarda ortalama yüzde kaç artış ve(ya) azalış 

olduğu ile ilgili hesaplamaları yapmanız beklenmektedir. 

 

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.)  

 

 

 

 

ÖNERİLER: 

http://paracevirici.com/doviz-arsiv/merkez-bankasi/
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• Elde ettiğiniz verileri, hangi yılları seçtiğinizi tablonuza işlemeniz düzenleme açısından yararlı 

olacaktır. 

• Tablo ve grafiklerinizi oluştururken yaratıcılığınızı kullanmanız beklenmektedir.  

• Şekil-sütun-çizgi-daire grafiği konularını inceleyiniz. Projenizde bu konulara yer veriniz.  

• Elde ettiğiniz bilgilere ait grafikler oluşturunuz ve bu grafikleri yorumlarken yüzdeler konusuna 

yer veriniz.  

• Grafikleri yorumlarken bir ekonomist ile görüşebilir, konu ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

• Bilgisayar dersi öğretmenlerinizden yardım alarak grafiklerinizi ekran üzerinde de çizebilir, bu 

konuda da kendinizi geliştirebilirsiniz.  

• Çalışmanızı ara kontrole kadar kâğıt üzerinde tasarlayınız. 

• Ara kontrolde ekran üzerinden veya flash disk - USB eşliğinde gösteriniz.  

• Projeniz üzerinde çalışırken bir proje günlüğü tutunuz. Yaptığınız çalışmaları not ediniz. 

 

ARA KONTROL (Planlama-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.   

 

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) 

 

 

 


