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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

2. DÖNEM 

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU:  GERİ DÖNÜŞÜM VE EVSEL ATIKLAR HAKKINDA DERGİ HAZIRLAMA 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.Sınıf 

 

Durum değerlendirme 

çalışması yapma ve broşür 

hazırlama  

 

Proje sunumunu yapma 

Araştırma, karşılaştırma, 

yorumlama, analiz etme, 

gözlem yapma, çıkarım 

yapma, tasarlama, geri 

dönüşümün çevre ve 

ekonomi açısından 

önemini kavrama 

 

Bir dönem 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  

 

Bu projede sizden evsel atıklarla ilgili gözlem yapmanız, bilgilendirici bir broşür hazırlamanız ve projenizi 

sunmanız beklenmektedir. 

 

YAPILACAKLAR: 

1) Evinizde bir hafta süren bir gözlem yapınız. Evinizden çıkan atık maddeleri sınıflandırınız. Bir haftalık 

gözlem sonucunda çıkan atık maddeleri sınıflandırmanıza göre sayınız ve ortalama değerler bulunuz. 

(Örnek: 5 cam şişe, 10 plastik ambalaj…) Verilerinizi isterseniz haftalık, isterseniz aylık olarak tabloya 

ve grafiğe dökünüz. 

2) Ardından aşağıdaki sorularla ilgili araştırma yapınız. 

• Türkiye’de kâğıt, plastik, cam ve kullanılmış yağ atıkları geri dönüştüren bir kurum var mı? 

Varsa kurumun adını ve iletişim bilgilerini bulunuz. Bu atıkları nasıl teslim aldıklarını 

araştırınız. 

• Türkiye’de belediyelerin hangi birimleri geri dönüşüm konusu ile ilgili çalışmaktadır? 

Yaşadığınız ilçenin belediyesinin kurumsal web sitesini ziyaret ediniz. Bu konu ile ilgili bir 

bölümleri olup olmadığını araştırınız. İnsanların iletişim için kullanabilecekleri bir telefon 

hatları var mı? Eğer imkânınız varsa telefon yolu ile bu konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.  

 

 

3) Tüm bu araştırmalarınızdan yola çıkarak bilgilendirici bir broşür hazırlayınız. Broşürünüzde aşağıdaki 

bölümler bulunmalıdır. 

• Geri dönüşüm ile ilgili bilgilendirici bir bölüm 

• İnsanların geri dönüşüm için arayabilecekleri kurumların isimleri ve iletişim bilgileri 

• Belediyelerin bu konu ile ilgilenen birimleri hakkında bilgi 

• Evinizde yürüttüğünüz araştırma ile ilgili verileriniz ve grafiğiniz 
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• Broşürünüzü ilgi çekici hale getirecek yeterli görsel 

• Çevre ve geri dönüşüm ile ilgili size ait bir slogan 

• Kaynakça 

 

4) Çalışmanızı sunmak için bir sunum hazırlayınız ve kararlaştırılan tarihte sunumunuzu yapınız. 

ARA KONTROL  

Ara kontrolde sizden ne bekliyoruz?: 

• Bir adet A4 kâğıdını geçmeyecek şekilde taslağınızı hazırlayınız. Bu taslakta sizden evinizde bir hafta 

boyunca çıkan katı atıkları, miktarlarıyla beraber not almanız, araştırma raporunuzu hazırlamanız 

beklenmektedir. 

• Proje değerlendirme ölçeğini okuyunuz. Hangi kriterlerde zorlanacağınızı düşünüyorsanız yazınız. 

Öğretmeniniz size destek verecektir. 

 

 

ÖNERİLER  

• Ödevinizi hazırlarken değerlendirme kriterlerine dikkat ediniz. 

• Ara kontrol ve ödev teslim tarihlerini unutmayınız. 

 

DEĞERLENDİRME  

 

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

 Kriter Beklenenin 

Altında 

Geliştirilebilir Beklentileri 

Karşılıyor 

Puan 

Ü

R

Ü

N 

(5

0p

) 

İçerik  

 

Ürün içeriği doğru 

ve yeterli değil. 

Üründe bilimsel 

hatalar var. 

 

( 5 p ) 

Ürün içeriğinin 

doğruluğunda ve 

yeterliliğinde 

eksikler var.  

( 15 p ) 

Ürün içeriği doğru 

ve yeterli. 

 

 

( 25 p ) 

 

 

Düzen 

 

Özenli bir çalışma 

yapılmış. 

 

( 5 p ) 

Kısmen özenli bir 

çalışma yapılmış. 

( 10 p ) 

 

Yeterince özenli bir 

çalışma yapılmış. 

( 20 p ) 

 

Orijinallik Ürün öğrencinin 

sınıf seviyesine 

uygun orijinallikte 

değildir. 

( 0 p ) 

Ürün öğrencinin 

sınıf seviyesine 

kısmen uygun 

orijinalliktedir. 

( 3 p ) 

Ürün öğrencinin 

sınıf seviyesine 

uygun 

orijinalliktedir. 

( 5 p ) 

 

 

 

 

 

  

S

U

N

U

M 

(5

İçerik Sunumun bilgi 

içeriği, görsel 

zenginliği ve düzeni 

yetersiz.  

 

( 5 p ) 

Sunumun bilgi 

içeriği, görsel 

zenginliği ve düzeni 

kısmen yeterli.  

( 10 p ) 

Sunumun bilgi 

içeriği, görsel 

zenginliği ve düzeni 

yeterli.  

 

( 15 p ) 
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0p

) 

 

Dil ve 

Anlatım 

Türkçe dil ve 

anlatım kurallarını 

doğru 

kullanmadı.(0p) 

Türkçe dil ve 

anlatım kurallarını 

kısmen doğru 

kullandı.(3p) 

Türkçe dil ve 

anlatım kurallarını 

tamamen doğru 

kullandı. (5p) 

 

Hâkimiyet  Öğrenci sunuma 

hâkim değil. 

 

( 5 p ) 

Öğrenci konuya 

kısmen hâkim.  

( 10 p ) 

Öğrenci konuya 

tamamen hâkim. 

( 15 p ) 

 

 

Süre 

kullanımı 

Verilen süreyi iyi 

kullanmadı. 

 

( 0 p ) 

Verilen süreyi 

kısmen iyi kullandı. 

( 3 p ) 

Verilen süreyi iyi 

kullandı. 

 

( 5 p ) 

 

Sonuç ve 

yorum 

Çalışmadan 

çıkarılan sonuç ve 

yorum yetersiz. 

( 0 p ) 

Çalışmadan 

çıkarılan sonuç ve 

yorum kısmen 

yeterli.  

( 5 p ) 

Çalışmadan 

çıkarılan sonuç ve 

yorum yeterli. 

( 10 p ) 

 

 

        

      Zamanlama  

● 1.ara kontrol getirmeme -5 puan 

● Teslim tarihinden sonra getirme  -10 puan 

 
 

 


