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8. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ  

 

 

KONU: Sayılar ile harfler arasındaki ilişkiyi kurarak, farklı bir algoritma ile şifreleme oluşturulması.  

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

8.SINIF Şifreleme 
Gözlem, Araştırma, 

Karşılaştırma, Yaratıcı 

Düşünme 

2. dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili öğrenciler;  

 Bu projede sayılar ile harfler arasındaki ilişkiyi kurmanızı, farklı bir algoritma ile şifreleme 

oluşturmanızı istiyoruz. Sayılar, harfler, üslü sayılar, köklü sayılar ya da geometrik şekiller 

kullanarak sizlere vereceğimiz metni oluşturacağınız şifreleme sistemi ile projenizde sunmanızı 

istiyoruz. 

              ÖNERİLER: 

• Öncelikle şifreleme tekniklerini araştırmalısınız. Bunun faydaları ya da kullanıldığı yerleri 

incelemelisiniz. 

• Günümüzdeki teknoloji ile aktarılan bilgilerin sayısı arttığı gibi bu bilgilerin ulaştığı 

yerlerin sayısı da hızla artmaktadır. Kişiler, kuruluşlar ya da devletlerarası aktarılan 

bu bilgilerin bir kısmının, alıcı haricindeki kişiler tarafından okunması 

istenmemektedir. Ancak, özellikle bilgisayar ve telefon yoluyla iletilen bilgi 

güvenliğini sağlayacak en önemli araçlardan biri kriptoloji olarak görülmektedir. 

Kriptoloji çeşitli metinlerin, iletilerin belli bir sisteme ve algoritmaya göre 

şifrelenmesi, şifrelenen bu iletilerin güvenli bir şekilde alıcıya iletilmesi ve iletilmiş 

mesajın deşifresiyle uğraşır. Sizler de sayılar, harfler, üslü sayılar, köklü sayılar ya 

da geometrik şekiller kullanarak sizlere vereceğimiz metni oluşturacağınız şifreleme 

sistemi ile projenizde sunabilirsiniz. 

• Orijinal ve yaratıcı bir çalışma size daha çok puan kazandıracaktır.  
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ÖRNEK BİR UYGULAMA: 

 Kullanılan yöntem: 

A B    C    Ç    D    E    F   G   Ğ  H    I    İ    J    K    L    M    N    O    Ö    P    R   S   Ş T   U   Ü    V    Y    Z 

              0    1    2     3    4    5      6    7   8  9   10  11 12   13   14   15    16   17  18   19   20   21 22 23 24 25    26 27 28 

Harfleri bu şekilde sayılarla eşleştirdikten sonra 29 ve 29 dan büyük sayılar için 29 ile bölünmesi sonucu oluşan 

kalan sayıyı yukarıdaki tabloya göre şifreledik. Kelimeleri şifrelemek için aşağıda bir kural oluşturduk. Biz bir, iki 

ve üç basamaklı sayıları kullanarak şifreleme yaptık. 

Sayıların karışmaması için bir basamaklı sayıları aynen yazdık. İki basamaklı sayıları F kuvveti ile üç basamaklı 

sayıları D kuvveti ile gösterdik. Bunu yapmaktaki amacımız sayıların karışmasını önlemek ve kırılması zor bir 

şifreleme oluşturmak. 

KURAL: 

x:Bölüm k:Kalan 

Formül:29x+k 

Örneğin A harfini:0,29F,58F,87F,116D,145D,........,986D herhangi birini seçerek şifreleyebiliriz. 

Şifrelediğimiz bazı kelimeleri ve cümleleri aşağıya yazdık. 

Bayrak=30F87F259D252 

Okuldan geldim.=17F158D 24F130D458F161D 7150D14F498F44F  

Ders çalıştım.=120D 92F281D50F 148D87F159D68F138D52F97F131D  

Börek yedim.=30F192D78F121D100D 230D63F120D272D102D 

          Ödevlerimi yaptım.=18F62F179D26F72F266D59F40F73F 27F261D19F110D10F73F 

 

      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 

• Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

  ARA KONTROL (Planlama-Taslak) 

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

 

 

 

 

    


