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7. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: Toplu taşıma tarifelerinin veri analizi ile incelenmesi 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.SINIF 

Mod, medyan, aritmetik 

ortalama hesaplama, 

grafik, tablo, çizelgeler 

kullanarak yorumlama 

Gözlem, Araştırma 

Yaratıcı Düşünme… Vb. 

Becerisi 

2.dönem 

Süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili öğrenciler;  

 

  Bu projede İstanbul’da toplu taşıma araçları (tren, vapur, deniz otobüsü, vb.) tarifeleri araştırıp yolcu 

yoğunluğu olan zamanlarda mod, medyan ortalama değerleri hesaplayacaksınız. Grafik, tablo ve 

çizelgeler kullanarak Kasım ve aralık ayları yolcu yoğunluğunu, ortalama aylık ve yıllık geliri 

hesaplayacaksınız. 

 

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: 

• Projenizde kullanmak üzere bir çalışma planı oluşturunuz.  

• İstanbul ilinde kullanılan toplu taşıma araçları araştırınız.  

• ÖRNEĞİN: Vapur tarifelerini araştırıp yoğunluğun olduğu saatleri seçtiğiniz bir istikamette iskelede 

bulunarak not ediniz. (Hangi tarihlerde hangi iskelede bulunduğunuzu çalışmanıza not ediniz.) 

• Yolcu yoğunluğu olan saatlerde iskeleden kaç kişi geçtiğini bulunuz, hesaplayınız. 
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• Elde ettiğiniz değerlere göre aylık ve yıllık mod, medyan, ortalama değerleri bulunuz. 

• Grafik, tablo ve çizelge oluşturarak aylık yolcu yoğunluğunu gösteriniz. 

• Bir yolcu ulaşım bedelinin ücret tarifesini (tam, öğrenci ve indirimli) araştırınız. 

• Yolcu yoğunluğunun en fazla olduğu saatler için ortalama yıllık geliri hesaplayınız. 

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

bu günlüğe not edebilir, görsel materyallerle projenizi destekleyebilirsiniz. 

 

ARA KONTROL (Planlama ve Taslak) 

Çalışmalarınızın ana hatlarını ara kontrol tarihinden önce belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin 

devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız.  

Çalışmalarınıza ait taslağı, ara taslak günü 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) 

   

 

 


