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8. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ  

 

KONU: Geometrik cisimlerin hacimlerini kullanarak, farklı yüzme havuzları tasarlanması.  

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

8.SINIF 
Geometrik Cisimlerin 

Hacmi 

Gözlem, Araştırma, 

Karşılaştırma, Yaratıcı 

Düşünme 

2. dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 Sevgili öğrenciler;  

 Bu ödevde sizden beklentimiz, geometrik cisimlerin hacimlerini kullanarak, farklı yüzme havuzları 

tasarlamanız. Öncelikle akvaryum tasarlarken hangi geometrik cisimleri kullanacaksınız bunları listeleyin 

ve bu cisimlerin hacimlerini gösteren bir tablo hazırlayın. 

 

      ÖNERİLER: 

      Bir otel için üç tane yüzme havuzu yapmak üzere sözleşme imzaladınız. Koşullar şöyle, 

- Üç havuz en çok 750000 litre su alacak. 

- Havuzlardan bir tanesi, en az 1m derinliğinde ve çember biçiminde olacak. 

- İkinci havuz ortada bir dikdörtgen, dikdörtgenin kısa yanlarında birer yarım daire eklenmiş 

biçimde, derinliği ise en az 1.5 m olacak. 

- Üçüncü havuz ise, ortada bir kare, karenin her kenarına da birer yarım daire eklenmiş biçimde, 

derinliği ise en az 2 m olacak. 

- Yaptığınız havuzlarının modellemelerini gösteriniz, dilerseniz dijital ortamda çizim yapabilirsiniz. 

- Havuzların hacimlerini ve her birinin kaçar litre su alacaklarını hesaplayın ve hesaplamalarınızı 

adım adım tablo üzerinde gösterin. 

  Proje teslim dosyanız aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

• Kapak  

• Önsöz  

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödevden beklentiler 

• Ara kontrol  

• Taslak çalışmalar 

• Rapor  

• Ürün veya modele ait bilgiler 

• Sonsöz  

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 
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• Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

     ARA KONTROL (Planlama-Taslak) 

Çalışmalarınızın ana hatlarını ara kontrol tarihine kadar belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin 

devamında yapmayı düşündüklerinizi danışman öğretmeninizle paylaşınız.  

Çalışmalarınıza ait taslağı, öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da 

çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız. 

 

DEĞERLENDİRME 

• Yapılan araştırmalar, araştırma kapsamının yeterliliği (ara kontrol-taslak)  10p 

• Ürün geliştirme  30p 

• Proje düzen ve temizliği, yazım kurallarına uyma  10p 

• Matematiksel terimleri ve kavramları doğru kullanma  10p 

• Yaratıcılık ve özgünlük 5p 

• Önsöz –Sonsöz  10p 

• Danışman öğretmen ile işbirliği ve iletişim  5p 

• Kaynakça   10p 

• Zamanlama (ara kontrol ve teslim) 10p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


