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2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU: SES YALITIMI YAP, KİRLİLİĞİ ÖNLE 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6.Sınıf 

Deney ve sunum 

yapma 

Araştırma, karşılaştırma, 

yorumlama, gözlemleme, 

tasarlama, sınıflandırma 

 

Bir dönem 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler, bu projede sizden; 

Deney yapmanız, deney raporu hazırlamanız ve sunum yapmanız beklenmektedir. 

 

ARAŞTIRMA /  

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

1. Kapak  

 

2. İçindekiler – SAYFA NUMARASI BELİRTİLEREK OLUŞTURULUR.  

 

3. Sonsöz  

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 

4. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

 

YAPILACAKLAR: 

 

1. Ses kirliliği ve ses yalıtımı nedir? Araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı bir, iki paragraf olacak şekilde 

deney raporunuzun ‘teorik bilgi’ bölümüne yazınız. 

2. Cam yünü/keçe/ pamuk/ strafor/ sünger gibi ses yalıtım malzemelerinden üç adet seçiniz. Bu seçtiğiniz 

malzemelerin ses kirliliği üzerindeki etkisini gözlemlemek için deney tasarlayınız. 

3. Deneyinizin amacını, hipotezini ve değişkenlerini deney raporunuza yazınız. 

4. Ses şiddetini ölçmek için telefonunuza desibel ölçer uygulamalarından birini indiriniz. Uygulamanın 

çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. 

5. Üç adet aynı boyutta kapaklı kutu bulunuz. (Ayakkabı kutusu, kavanoz vb. olabilir.) 
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6. Bu kutuları seçtiğiniz yalıtım malzemeleri ile kaplayınız. Kutuları karışmaması için numaralandırabilir 

veya isimlendirebilirsiniz.  

7. Kutular ağzı kapalı ve içinde ses çıkaran bir madde yok iken desibel ölçer uygulamasını kullanarak 

ses şiddetini ölçünüz ve tablonuza yazınız.  

8. Yalıtım malzemesiyle kaplanan kutuların içine ses çıkaran bir aracı en yüksek ses seviyesine getirerek 

koyunuz ve kapağı kapatınız. Telefonunuzdan desibel ölçer uygulamasını açıp ses şiddetini ölçünüz. 

Bu ölçümü diğer iki kutu için de tekrarlayınız ve verilerinizi deney raporunuza veri tablosu oluşturarak 

kaydediniz ve grafiklere dökerek değerlendiriniz.  

9. Deneyinizin tüm aşamalarında çalışmalarınızı fotoğraflayınız. 

10. Deney raporunuzun ‘sonuç’ bölümüne deneyinizin sonuçlarını yazınız. Hangi ses yalıtım malzemesi 

sesi daha iyi soğurdu? Bunun sebebinin ne olabileceğini açıklayınız. Bu malzemenin kullanım 

alanlarının neler olabileceği ile ilgili örnekler veriniz. 

11. Deney raporunda aşağıdaki kısımlar bulunmalıdır: 

Amaç, teorik bilgi, hipotez, değişkenler tablosu (bağımlı, bağımsız, sabit tutulan değişkenler), 

gerekli malzemeler, deneyin yapılışı, data/gözlem/veri tablosu/grafik, sonuç, deneyin yapım 

aşamasında çekilmiş fotoğrafları 

12. Çalışmalarınızı tamamladığınızda deney raporunuzu öğretmeninize teslim ediniz. Size belirtilen gün 

ve saatte projenizi sunmak üzere gerekli hazırlıklarınızı yapınız. Sunumunuzu deney raporunuz 

üzerinden veya ppt sunumu şeklinde sunabilirsiniz. 

 

 

 

ARA KONTROL  

 

Ara kontrolde sizden beklediklerimiz: 

 

● Bir adet A4 kâğıdını geçmeyecek şekilde deney taslağınızı hazırlayınız. Bu taslakta hangi 

malzemelerle çalışacağınıza karar vermeniz, deneyinizin hipotez ve değişkenlerinizi belirtmeniz, 

deney için gerekli araç ve gereçleri nasıl temin edeceğinize karar vermeniz beklenmektedir. 

● Aşağıda bulunan 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 
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       Zamanlama  

● 1.ara kontrol getirmeme -5 puan 

● Teslim tarihinden sonra getirme  -10 puan 

● Sunum randevusuna zamanında gelmeme: -10 puan 

 

 


