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2021 - 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM 

 

8. SINIF MATEMATİK UYGULAMA DERSİ PROJESİ  

 

KONU: Bir Matematik dergisi hazırlanması 

 
 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

8.SINIF Günlük hayat kullanımı 
Gözlem, Araştırma, 

Karşılaştırma, Yaratıcı 

Düşünme 

2. dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili öğrenciler;  

Bu projede sizden beklentimiz bir Matematik dergisi hazırlamanızdır. Öncelikle bu dergiyi hazırlamadan 

önce bilim dergilerini inceleyiniz. Matematikle ilgili dergi veya yazılı-görsel kaynaklar nelerdir, 

yayınlanmış yazılı-görsel kaynakların içeriği nelerdir, yayınlanmış kaynakların ortak özellikleri nelerdir, 

dergi hazırlama aşamasında nelere dikkat edilmelidir sorularını cevaplamak, ödevinizi hazırlarken size 

yardımcı olacaktır. Matematik ile ilgili yayınlanmış dergileri araştırın ve bu dergilerin içeriği hakkında 

fikir sahibi olun 

 

ÖNERİLER 

 

• Matematik ile ilgili yayınlanmış dergileri bilmek. 

• Dergilerde yayınlanan bilgilerin içeriği hakkında fikir sahibi olun. 

• Yayına hazırlanırken hangi adımlardan geçeceğinizi öğrenin. 

• Yazma becerilerini geliştirin. 

• Bir dergiye gezi yapın. 

• Yayınlanmış bir derginin yazarlarıyla görüşün. 

• Dergide yer alması gereken konuların belirleyin. 

• Dergide kullanılacak fotoğraf ve metinleri tespit edin. 

• Derginin jürisini belirleyin. 

• Derginin reklam bölümünü hazırlayın. 

• Dergiyi yayına hazır hale getirin. 

• Derginizi görsel malzeme desteği ile sunun. 

• Çalışmanızı ara kontrole kadar kâğıt üzerinde tasarlayınız veya ekran üzerinden flash disk – USB 

eşliğinde ve mutlaka proje dosyası içinde teslim ediniz. 

• Projeniz üzerinde çalışırken bir proje günlüğü tutunuz, hangi tarihlerde ne tür çalışmalar  

      yaptığınızı bu günlüğe not ediniz.  
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      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 

 

 

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 

 

 

 


