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7. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: Açılar ve Çokgenler konuları kullanılarak, süper kahramanların geometrik gösterimi 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.SINIF 
Açılar ve Doğrular  

Çokgenler 

Gözlem, Araştırma 

Yaratıcı Düşünme, 

karşılaştırma, ölçüm 

yapma,  Vb. Becerisi 

2.dönem 

Süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili öğrenciler;  

 

  Bu projede süper kahraman tasarlıyoruz. Çizili bir süper kahramanı geometrik olarak oluşturuyoruz. 

Süper kahramanın geometrik tasarımını yapıyoruz. Çokgenler, doğru ve açılar konularını kullanıyoruz.  
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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: 

• Taslak çizimler yaparak veya çiziminizi beğenmezseniz bir fotoğraf kullanacak şekilde kareli örnek 

kağıda süper kahraman çiziyoruz ve buna uygun geometrik şekil dizaynını oluşuturuyoruz. 

• 3-4 kahraman yapabiliriz veya çok detaylı 1-2 kahraman yapabiliriz. 

• Oluşan geometrik şekildeki çokgen, doğru ve açılardan öğrendiklerimiz konulardan olanları 

belirtiyoruz. 

• Olabildiğince düzgün çokgene benzeterek çizim yapılabilir. 

• Eğer çokgen ve doğrulardan uzak bir kahramanı ele alırsak burada bizim kahramanımız ile düzgün 

çokgenin farklarını analiz edebiliriz. 

• Olabildiğince özgür dizayn yapıyoruz ancak çokgenler ve doğru-açılar konusundaki kavramların 

olmasına önem veriyoruz. 

• Sunum olarak çizimleri ve çizimlerin detaylı incelemesini ekliyoruz. 

• Çizim seven bir yapımız varsa görselliği zengin biçimde kullanabiliriz. 

 

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.   
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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 iş birliği ve iletişim (5p) 

• Yaratıcılık ve özgünlük (5p) 

   

 

 


