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2022 - 2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI                                    

7. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: Açılar ve Doğrular kullanılarak bir şehir dizaynı yapılması 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.SINIF 
Açılar ve Doğrular 

konusunu kullanarak 

Gözlem, Araştırma 

Yaratıcı Düşünme… Vb. 

Becerisi 

2.dönem 

Süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili öğrenciler;  

 

  Bu projede şehir dizaynı yapıyoruz. Dik – paralel doğrular koyuyor ve caddeleri oluşturuyoruz. 

Aşağıdaki sembolleri kullanarak bu yollara yerleştiriyoruz. Burada ters, komşu, iç ters, dış ters vb… 

açı kavramlarını kullanarak dizaynımızı yapıyor ve sunuyoruz. Buraya ek semboller kullanabilirsiniz. 

 

    Ev     Mahkeme   Okul 

   

    Benzinci  Müze   Park 

     Restoran   Cami-Kilise  Okul   Mağaza / AVM 

 

     

 

ARAŞTIRMA / ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır. 

 

1. Kapak  

 

2. İçindekiler – SAYFA NUMARASI BELİRTİLEREK OLUŞTURULUR.  

 

3. Sonsöz  

• Ödevin seçilme nedeni 
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• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 

4. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

ÖNERİLER: 

• Taslak bir şehir oluşturup sembolleri yerleştiriniz. 

• Benzinci ve restoran dış ters olacak – Okul ve 1 Ev iç ters olacak şeklinde kurallara göre yerleşim 

yapmanız önerilir.  

• 3-4 paralel cadde ve bunlara dik 2-3 cadde dizayn edilebilir. Ev, park ve mağaza gibi semboller 

birden çok kullanılabilir.  

• Müze, benzinci ve mahkeme ve opsiyonel eklenecek semboller 1 adet kullanılabilir.  

• Önerilen bir karton üzerinde bu projeyi yapmanızdır. Bu şekilde yükseklik-alçaklık, doğa ve diğer 

şehir detayları da eklenebilir. Görsel bir sunum ekstra iyi görünecektir. 

• Açılar ve Doğrular konusundaki kavramlar kullanılmalı ve belirtilmelidir. 

• Görsellik ve kullanılacak sembol adeti için bir sınırlama yoktur sadece üstte belirtildiği gibi belli 

birimler daha az veya daha çok eklenebilir. 

• Her birime ve şehir detaylarına isimlendirme yapabilirsiniz. 

 

ARA KONTROL (Planlama ve Taslak) 

Çalışmalarınızın ana hatlarını ara kontrol tarihinden önce belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin 

devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız.  

Çalışmalarınıza ait taslağı, ara taslak günü 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) 

   

 

 


