
 

2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 7. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ  

 

 

 

 

2021 - 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM   

                               

7. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ 

 

KONU: Çokgen bilgilerinin kullanılarak uçurtma dizaynı yapılması  

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.SINIF Düzgün Çokgenler 

Araştırma, gözlem yapma, 

veri toplama, akıl 

yürütme, sınıflandırma, 

çizim yapma, oran-orantı, 

ilişkilendirme, ölçme, alan 

hesabı, yazılı anlatım 

2. dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili öğrenciler; 

 

Matematik, günlük hayatımızda her yerdedir. Bu projede sizden beklenen uçurtma şenliğinde 

katılacağınız yarışma için en doğru uçurtma tasarımını yapmanızdır. Öncelikle düzgün çokgenlerle ilgili 

bir araştırma yapabilir ve tasarımınıza sonrasında başlayabilirsiniz. Unutmayın, amaç en iyi uçabilen 

uçurtmayı yapmak. Bunun için matematiksel konulardan yardım alacağınızı da lütfen düşünün. 

 

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: 

• Uçurtma için ölçüm yaparken mezura, metre veya cep telefonunuza indirebileceğiniz uzunluk ölçen 

arttırılmış gerçeklik uygulamaları kullanabilirsiniz. 

• Öncelikle ihtiyacınız olan malzemeleri belirleyiniz. 

• Parçalarınız üçgenlerden oluşmasına, uçurtmanızda düzgün çokgen şeklinde olmasına dikkat 

ediniz. 

• Düzgün çokgen, iç açı, dış açı kavramlarını araştırınız. 

• Kullandığınız çıtaların uzunlukları farklı olursa nasıl bir durumla karşılaşabilirsiniz açıklayınız. 

• Yaptığınız uçurtmanın hangi şekle ait olduğunu gösteriniz, iç açılarının ölçülerinin 

hesaplamalarının olduğu bir tablo yapınız. 
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• Bilgisayar dersi öğretmenlerinizden yardım alarak çizimlerinizi dijital ortamda da yapıp bu 

konuda da kendinizi geliştirebilirsiniz.  

• Çalışmanızı ara kontrole kadar kâğıt üzerinde tasarlayınız. 

• Ara kontrolde ekran üzerinden linkler ile 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) 

 

 

 


