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2022 - 2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI                                    

7. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ 

MİNİATÜRK 3D SANAL TURU 

 

 

KONU: Oran Orantı konusunu kullanarak maket ve resim çalışması 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.SINIF 

Oran ve orantı konusunu 

Miniatürk gezisi ile 

pekiştirme 

Araştırma, gözlem yapma, 

veri toplama, akıl 

yürütme, sınıflandırma, 

ilişkilendirme, veri 

analizi, yazılı anlatım, 

çizim yapma  

2.dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili öğrenciler, 

 

Oran ve orantı konusunun İstanbul’da en güzel örneklerinden biri olan Miniatürk’te internet üzerinden 

3D sanal turu yapılarak konunun öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Edinilen bilgilerin ve resimlerin, 

yapıtların orijinal bilgi ve resimleri ile kıyaslanarak teslim edilmesi ve dokümanda yer alması 

beklenmektedir. 

 

ARAŞTIRMA / ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 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.)  

 

ÖNERİLER: 

• Oran ve orantı konusunda araştırma yapınız. 

• İstanbul’da oran-orantı konusuna uygun bir örnek olan Miniatürk 3D sanal turu yapmanız gerekiyor. 

• Bu gezide İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında var olan ünlü eserlerin ölçülerine uygun olarak 

küçültülmüş maketleri hakkında hem bilgi hem de resim içeren bir çalışma yapmanız 

hedeflenmektedir. 

• Bu eserlerin gerçekleri hakkında da bilgi ve resim dokümanları oluşturup maketleriyle kıyaslamalar 

(küçültme oranını bulma gibi) yapmanız gerekiyor. 

• Çalışmanızı ara kontrol e kadar kâğıt üzerinde tasarlayınız. 

• Ara kontrolde yaptığınız çalışmayı video ile ekran üzerinden veya gezi programınızı flash disk – 

USB eşliğinde gösteriniz.  
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• Projeniz üzerinde çalışırken bir proje günlüğü tutabilirsiniz, hangi tarihlerde ne tür çalışmalar  

yaptığınızı bu günlüğe not edebilirsiniz. Bu günlüğü projeniz ile ders öğretmeninize teslim  

edebilirsiniz.  

 

ARA KONTROL (Planlama ve Taslak) 

 Çalışmalarınızın ana hatlarını ara kontrol tarihine kadar belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin 

 devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız.  

 Çalışmalarınıza ait taslağı, öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da 

 çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

 

DEĞERLENDİRME 

• İçerik: Önsöz (5p), Araştırma-ürün (30p), sonsöz (5p) 

• Görsel materyal kullanımı, tasarımı (10p) 

• Matematiksel Terminoloji ve kavramları doğru kullanma, hesaplama yapma, yazım kurallarına 

uyma (15p) 

• Kaynakça veya proje günlüğü (10p) 

• Proje düzen ve temizliği (5p) 

• Zamanlama (Ara kontrol ve teslim tarihlerine uyulması) (10p) 

• Danışman öğretmen ile iş birliği ve iletişim (5p) 

• Yaratıcılık ve özgünlük (5p) 

 

   

 

 


