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8. SINIF MATEMATİK UYGULAMA DERSİ PROJESİ  

 

 

KONU: 3D GEOMETRİ ŞEHRİ 
 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

8.SINIF Geometrik Cisimler 

Gözlem, Araştırma, 

Karşılaştırma, Yaratıcı 

Düşünme 

2. dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

            Sevgili öğrenciler, 

 

Sizden bu projede; kalın mukavva üzerine, fon kartonlarından oluşturduğunuz geometrik şekilleri 

kullanarak evler ve arabalardan oluşan bir şehir yapmanızı istiyoruz. Ekteki örnekte görüldüğü gibi 

silindir, koni ve prizmalar kullanılmalıdır. Yaratıcılık ön planda olan bir projedir. 
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ÖNERİLER 

• Projenizde kullanmak üzere bir çalışma taslağı oluşturunuz.  

• Matematik dersinde öğrendiğiniz tüm geometrik şekilleri 2 ya da 3 boyutlu araştırınız.  

• Bu şekilleri öğretmeninizle paylaşıp, projenizde nelere dikkat etmeniz gerektiğini dersinize giren 

öğretmenle konuşarak yardım isteyiniz.  

• Hem bu yıldan önce hem de bu yıl öğrendiğiniz geometrik şekillere ve cisimlere yer vermeye 

çalışınız.  

• Projenizi 3 Boyutlu şekilde sunacağınız için önce taslağınızı belirleyiniz. 

• Projenizde kullandığınız 2 ve 3 boyutlu şekil ve cisimleri proje dosyanızda belirtip, bu şekil ve 

cisimlerin özelliklerinden kısaca bahsediniz. 

• Proje ödevinizi bilgisayar ortamında hazırlamanız da mümkündür. Bunu tercih eden 

öğrencilerimiz bilgisayar öğretmenlerine danışıp yardım da alabilirler. 

• Yararlandığınız kaynakları belirtiniz.  

• Orijinal ve yaratıcı bir çalışma size daha çok puan kazandıracaktır. 

 

 

 

         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 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 


