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2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU: BİTKİ TOHUMLARININ ÇİMLENMESİNİ VE BÜYÜMESİNİ GÖZLEMLİYORUM 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.Sınıf 

 

Poster Canlılarda Üreme, Büyüme 

ve Gelişme  

Poster veya Sunum 

          

Araştırma, 

karşılaştırma, 

yorumlama, gözlem 

yapma, çıkarım yapma 

Bir dönem 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

       

S          Sevgili Öğrenciler;  

            Bu projede sizden bitki tohumlarının çimlenmesini gözlemlemeniz ve sulamasında kullanılan sıvı türlerinin 

bitki gelişimini nasıl etkilediğini test eden deney yapmanız, bilgilendirici bir poster veya sunum hazırlamanız 

ve projenizi sunmanız beklenmektedir. 

YAPILACAKLAR:  

 

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

gözlemlenir? Araştırıp, not ediniz. 

2) Dört adet seçtiğiniz bitki tohumunu (nohut, bezelye, fasülye vb. olabilir) ve dört adet saksıyı alınız. 

Her bir saksının içerisine aynı miktar toprak ve bir tane tohum koyunuz. Bütün saksıları eşit miktarda 

güneş ışığı alacak bir ortama koyunuz. Her bir saksının üzerine etiket yapıştırınız. Etiketlerde sırasıyla 

su (kontrol grubu için), maden suyu, süt ve meyve suyu yazınız.  

3) Tohumlara 15 gün boyunca yaklaşık bir kahve fincanı kadar yukarıdaki sıvıları ayrı ayrı ilave ediniz. 

Her gün tohumlarınızın boylarını gözlemleyip uzadıkça boylarını ölçerek aşağıdaki tabloya 

kaydediniz. Yaprak sayılarını da gözlem tablonuza ekleyebilirsiniz. 

4) Aşağıdaki sorular hakkında gözlem yaparak bulduğunuz yanıtları kaydediniz. 

• Tohum çimlenirken besini nereden almıştır? 

• Tohumda gelişen kısımlar ne tarafa doğru büyüdüler? 

• Sizce yeşil yapraklar olduktan sonra tohumun besin deposuna ihtiyacı kalır mı? Neden? 

• Deneyinizde yaptığınız gözlemler sonucunda sulamada kullanılan sıvının bitki büyümesine 

etkisiyle ilgili nasıl bir sonuç çıkarırsınız? Açıklayınız. 

• Sizce farklı bir tohum kullanmış olsaydınız yine aynı sonuçları gözlemler miydiniz?  

• Projenizi geliştirmek isteseniz bir sonraki adımda hangi etkeni gözlemlemek ve nasıl 

geliştirmek isterdiniz? 

BİTKİNİN BÜYÜME TABLOSU 

Boy Su  Maden suyu Süt Meyve suyu 
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(kontrol grubu) 

1.gün     

3.gün     

5.gün     

7.gün     

9.gün     

11.gün     

13.gün     

15.gün     

 

5) Araştırmanız ve gözlemleriniz doğrultusunda bilgilendirici bir poster veya sunum hazırlayınız. 

Ürününüzün görsel açıdan da zengin olmasına dikkat ediniz. 

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

ARA KONTROL  

Ara kontrolde sizden ne bekliyoruz ?: 

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

araştırmanızı tamamlamalısınız. Deneye en azından başlamış ve birkaç gün gözlemlemiş olmalısınız. 

Gözlemlerinizi not alınız ve öğretmeninizle paylaşınız. 

● 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  
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PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

 
       

Zamanlama  

● 1.ara kontrol getirmeme -5 puan 

● Teslim tarihinden sonra getirme -10 puan 

● Sunum randevusuna zamanında gelmeme -10  

 

 


