
 

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

  
 1 

 

 

 

 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

2. DÖNEM 

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU:  SULAMADA KULLANILAN SIVI TÜRLERİ BİTKİ GELİŞİMİNİ NASIL ETKİLER? 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.Sınıf 

 

Poster Canlılarda Üreme, Büyüme 

ve Gelişme  

           Poster 

Araştırma, 

karşılaştırma, 

yorumlama, gözlem 

yapma, çıkarım yapma 

 

Bir dönem 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Sevgili Öğrenciler;  

            

            Bu projede sizden sulamada kullanılan sıvı türlerinin bitki gelişimini nasıl etkilediğini test eden deney 

yapmanız, bilgilendirici bir poster hazırlamanız ve projenizi sunmanız beklenmektedir. 

YAPILACAKLAR: 

1)  Bitkiler neden suya ihtiyaç duyarlar, yeteri kadar su alamayan bir bitkiler ne gibi değişimler 

gözlemlenir araştırıp, not ediniz. 

2) Beş adet yeşil bezelye tohumu ve beş adet saksı alınız. Her bir saksının içerisine bir miktar toprak ve 

bir tane bezelye tohumu koyunuz. Bütün saksıları eşit miktarda güneş ışığı alacak bir ortama koyunuz. 

Her bir saksının üzerine etiket yapıştırınız. Etiketlerde sırasıyla su (kontrol grubu için), süt, kola, 

meyve suyu, enerji içeceği yazmalıdır. 10 gün boyunca bitkilere yarım bardak yukarıdaki sıvıları ilave 

ediniz. Her gün bitkilerinizin boylarını ölçüp, yaprak sayılarını aşağıdaki tabloya kaydediniz. 

BİTKİNİN BÜYÜME TABLOSU 

Boy Su Süt Kola Meyve suyu Enerji içeceği 

1.gün      

2.gün      

3.gün      

4.gün      

5.gün      

6.gün       

7.gün      

8.gün      

9.gün      

10.gün       

Yaprak sayısı Su Süt Kola Meyve suyu Enerji içeceği 



 

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

  
 2 

1.gün      

2.gün      

3.gün      

4.gün      

5.gün      

6.gün       

7.gün      

8.gün      

9.gün      

10.gün       

 

3) Araştırmanız ve gözlemleriniz doğrultusunda bilgilendirici bir broşür hazırlayınız. (Posterinizi 

dilerseniz bastırabilir, dilerseniz usb ya da mail yoluyla teslim edebilirsiniz.) Posterlerinizin görsel 

açıdan da zengin olmasına dikkat ediniz. 

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

(Aşağıda inceleyeceğiniz değerlendirme ölçeğinin sunum başlığı altındaki kriterlere dikkat ediniz.) 

 

 

ARA KONTROL  

Ara kontrolde sizden ne bekliyoruz ?: 

● Bir adet A4 kâğıdını geçmeyecek şekilde ürün taslağınızı hazırlayınız. Ara kontrolünüzde mutlaka 

araştırmanızı tamamlamalısınız ve yukarıdaki deneylerden (boy-yaprak sayısı) bir tanesini de yapmış 

olmalısınız.  

● 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

  
 3 

DEĞERLENDİRME  

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

 Kriter Beklenenin Altında Geliştirilebilir Beklentileri 

Karşılıyor 

Puan 

Ü
R

Ü
N

 (
5
0
p

) 

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
0
p

) 

 

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 ) 

 

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 

● Sunum randevusuna zamanında gelmeme -10  

 


