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8. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ  

 

BENZER ÜÇGENLERLE MODEL OLUŞTURMA 

 

 

KONU: Benzer üçgenleri kullanarak farklı bir desen, şekil ya da model oluşturulması.  
 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

8.SINIF 
Benzer Üçgenlerle 

Model Oluşturma 

Gözlem, Araştırma, 
Karşılaştırma, Yaratıcı 

Düşünme 

2. dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili öğrenciler;  

Bu ödevde sizden beklentimiz benzer üçgenlerin nasıl oluşturulacağını keşfetmeniz.  Bunun için 

öncelikle bu konu ile ilgili kısa bir araştırma yapmalı ve bilgi toplamalısınız. Bununla birlikte bu 

projede benzer üçgenleri kullanarak farklı bir desen, şekil ya da model oluşturacaksınız. 

 

     ÖNERİLER: 

- Yapmayı düşündüğünüz şekli öncelikle kararlaştırın. Karar verdikten sonra projeniz 

için malzeme araştırması yapın, hangi malzemeyi kullanmak istediğinize karar verin. 

 

- AAA benzerliğini kullanarak 6 üçgen, KKK benzerliğini kullanarak 6 üçgen ve KAK 

benzerliğini kullanarak 6 üçgen yapacaksınız. Toplamda en az 18 üçgen kullanmanız 

gerekmektedir. Bu sebeple planlamanızı ona göre yapın. 

 

- Kullandığınız üçgenlerdeki açı ölçümlerinizi ve üçgenlerin birbirine oranlarını 

yaklaşık değerle yapabilirsiniz. 

 

-   Pek çoğunuzun bu projede yaşadığı zorlukları ve bu projenin üçgen benzerliğini 

anlamanıza yardımcı olup olmadığını açıklayın. 
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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 

- Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

     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. 
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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 

 

 

 

 

 

 


