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2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU: ELEKTRİK ENERJİSİ 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.Sınıf 
 

Poster   Deney ve sunum yapma 

Araştırma, 

karşılaştırma, deney 

yapma, yorumlama, 

gözlem yapma, çıkarım 

yapma 

Bir dönem 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

       

S          Sevgili Öğrenciler;  

            Bu projede sizden pillerin bağlanma şekillerinin (seri ve paralel bağlama) ampul parlaklığına etkisini test 

eden deneyler yapmanız, bilgilendirici bir poster veya sunum hazırlamanız ve projenizi sunmanız 

beklenmektedir. 

  

Göreviniz: Ali, oyuncak evindeki lambalarını çalıştıran pilin çok çabuk tükendiğini fark ediyor. Pilin çabuk 

tükenme sebebini araştırmaya karar veren Ali, bunun için pillerin bağlanma şekillerini değiştirerek bir deney 

tasarlıyor. Ali’nin oyuncak evindeki lambaları aydınlatan pillerin daha uzun süre kullanılabilmesi için nasıl 

bağlanması gerektiğini araştıran bir deney tasarlayınız. 

 

YAPILACAKLAR: 

1) Aşağıdaki konular hakkında araştırmalar yaparak bulduğunuz yanıtları kaydediniz. 

• Pilin yapısı nasıldır, görsellerle açıklayınız. 

• Ampulün yapısı nasıldır, görsellerle açıklayınız. 

• Ampuller bir devreye kaç farklı şekilde bağlanabilir? Açıklayınız. 

• Ampullerin bağlanma şekillerinin ampullerin parlaklığına ve enerji tüketimine etkisi nasıldır? 

Açıklayınız. 

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

geliştirmek isterdiniz? (Bu soruyu projeniz bittikten sonra yanıtlamanız ve raporunuza 

eklemeniz beklenmektedir.) 

2) Malzemelerinizi temin ediniz ve deneyinizi yapınız. (Basit elektrik devresi elemanlarını online satış 

sitelerinden veya kırtasiyelerden temin edebilirsiniz. Malzeme temininde sıkıntı yaşarsanız 

öğretmeninize başvurunuz.) 

3) Çalışmayı fotoğraflayınız. 

4) Deney raporunu yazınız. 

5) Deney raporunda aşağıdaki kısımlar bulunmalıdır: 

Amaç, hipotez, malzemeler, deneyin yapılışı, data/gözlem/veri tablosu/grafik, değişkenler tablosu 

(bağımlı, bağımsız, sabit tutulan değişkenler), sonuç, deneyin yapım aşamasında çekilmiş resimleri 
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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  

 

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  

 

 

 

 

 

                                                        

 


