
6. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ PROJE ÖDEVİ YÖNERGESİ 
 

1- Sigaranın olumsuz etkisi ile ilgili afiş hazırlama  

2- Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıkları gösteren poster yapımı 

3- Telli müzik aleti yapımı ( Farklı uzunlukta ve  farklı kalınlıkta telleri olmalı) 

4- Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturma 

5- Beş duyu organımızın yapısı, görevi ve sağlığıyla ilgili bir bilgilendirme dergisi hazırlama 

6- Bir ünitede geçen kavramları kullanarak tabu oyunu hazırlama 

7- Ay ve Güneş tutulmalarını gösteren 3 boyutlu model hazırlama 

8- Soba ve Doğalgaz zehirlenmeleri ile ilgili sunu hazırlama ve sınıfa sunma 

9- Yenilenebilir ve Yenilenemez enerji kaynaklarını araştırma ve ülkemizdeki örneklerini sunma 

10- Organ bağışı hakkında sunu hazırlama ve sınıfa sunma 

11- Fen Bilimleri Gazetesi hazırlama 

12- Türk Bilim İnsanları Dergisi hazırlama 

13- Keşifler ve İcatlar Dergisi hazırlama  

  

 

AYRINTILAR: 

1-Projenizi bireysel olarak hazırlayın. 

2-Öncelikle proje konusunda araştırma yapınız. Konu hakkında bilgi edininiz. Araştırmanızla ilgili en 
az 2 sayfalık bilgi yazın ve şekilleri çizin. 

3- Projenin konusu ile ilgili somut bir model hazırlayın. 

4- Projenin yanında bir rapor dosyası hazırlayın. Bu raporda; kapak, yapılan araştırmalar, 
projede kullanılan malzemeler, projenin yapılışı, nasıl çalıştığı, kaynaklar yazılmalıdır. 

5- Proje ödevinizi ……………………………. ‘ya kadar tamamlayıp, teslim ediniz ve öğretmeniniz 
istediğinde sunumunu yapın. 

7-Projeniz aşağıdaki puan cetvelindeki kriterlere göre puanlandırma yapılacaktır. Hazırlık 
aşamasında bu yönergeleri ve puanlama kriterlerini göz önünde bulundurun. 

 
 
 
MAKET-MODEL-DENEY YAPMA PROJE ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
 

SIRA  DEĞERLENDİRME KRİTERİ PUAN 

     1 Planlama yapması ve başarıyla uygulaması     10 

2 Planlama ve uygulama aşamasında öğretmenle işbirliği yapması 10 

3 Gerekli bilgi, belge, araç ve gereci toplaması ve kullanması 10 

4 Ödevin doğru ve kullanılabilir olması 10 

5 Ödevin özenle yapılması, temiz, düzenli ve estetik görünmesi 10 

6 Türkçeyi doğru ve etkili kullanması 10 

7 Ödevde yaratıcılık yeteneğinin kullanılması 10 

8 Yazılı, görsel, işitsel desteğin ve uyumun sağlanması 10 

9 Ödevin zamanında ve eksiksiz teslim edilmesi 10 

10 Kuralara uygun , ilgi çekici ve fayda sağlayıcı sunum yapılması  10 

     Toplam Puan    100       
            
 
 
 
 
 

 …………………………….. 
                                                                                                                   Fen ve Teknoloji Öğretmeni 

 

 



7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ PROJE ÖDEVİ YÖNERGESİ 
 

1- Nesli tükenen veya tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki ve hayvanlarla ilgili bir pano 

hazırlama 

2- Geri dönüşümü olan evsel atıklarla ilgili bir pano hazırlama 

3- Laboratuvar için ışıklı bir tabela hazırlama ( Açma kapama düğmesi olmalı, ışık için ledler 

kullanılabilir.) 

4- İlk 18 Elementi tanıtan element albümü hazırlama (elektron dizilimi, kullanım alanı, sembolü..) 

5- Çeşitli tohum örneklerini içeren bir poster hazırlama 

6- 1. Ünitede geçen kavramları kullanarak tabu oyunu hazırlama 

7- Geri Dönüşüm Projelerine örnekler sunma 

8-  Tek bir lazer ışığı ile 10 ayna kullanarak her aynada aynı anda yansıma olayını gösteren bir 

mekanizma hazırlama 

9- Fen Bilimleri Gazetesi hazırlama 

10- Türk Bilim İnsanları Dergisi hazırlama 

11- Keşifler ve İcatlar Dergisi hazırlama  

 
AYRINTILAR: 

1-Projenizi bireysel olarak hazırlayın. 

2-Öncelikle proje konusunda araştırma yapınız. Konu hakkında bilgi edininiz. Araştırmanızla ilgili en 
az 2 sayfalık bilgi yazın ve şekilleri çizin. 

3- Projenin konusu ile ilgili somut bir model hazırlayın. 

4- Projenin yanında bir rapor dosyası hazırlayın. Bu raporda; kapak, yapılan araştırmalar, 
projede kullanılan malzemeler, projenin yapılışı, nasıl çalıştığı, kaynaklar yazılmalıdır. 

5- Proje ödevinizi ……………………………. ‘ya kadar tamamlayıp, teslim ediniz ve öğretmeniniz 
istediğinde sunumunu yapın. 

7-Projeniz aşağıdaki puan cetvelindeki kriterlere göre puanlandırma yapılacaktır. Hazırlık 
aşamasında bu yönergeleri ve puanlama kriterlerini göz önünde bulundurun. 

 
 
MAKET-MODEL-DENEY YAPMA PROJE ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
 

SIRA  DEĞERLENDİRME KRİTERİ PUAN 

     1 Planlama yapması ve başarıyla uygulaması     10 

2 Planlama ve uygulama aşamasında öğretmenle işbirliği yapması 10 

3 Gerekli bilgi, belge, araç ve gereci toplaması ve kullanması 10 

4 Ödevin doğru ve kullanılabilir olması 10 

5 Ödevin özenle yapılması, temiz, düzenli ve estetik görünmesi 10 

6 Türkçeyi doğru ve etkili kullanması 10 

7 Ödevde yaratıcılık yeteneğinin kullanılması 10 

8 Yazılı, görsel, işitsel desteğin ve uyumun sağlanması 10 

9 Ödevin zamanında ve eksiksiz teslim edilmesi 10 

10 Kuralara uygun , ilgi çekici ve fayda sağlayıcı sunum yapılması  10 

     Toplam Puan    100       
            
 
 

 …………………………….. 
                                                                                                                   Fen ve Teknoloji Öğretmeni 
 
 



8. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ PROJE ÖDEVİ YÖNERGESİ 
 

1- Periyodik çizelge hazırlama (ilk 20 element ve günlük yaşamda sıkça kullanılan elementleri 

kapsayan) 

2- Çevre kirliliği ve zararları ile ilgili bir afiş hazırlama 

3- Bir ünitede geçen kavramları kullanarak tabu oyunu hazırlama 

4- Bir DNA modeli hazırlama 

5- Karbon döngüsünü gösteren bir model hazırlama 

6- Sıvıların basıncı iletme özelliğinden yararlanarak bir araç kaldırma sistemi ( hidrolik lift) 

mekanizması yapma 

7- Ekoloji piramidi modeli yapımı 

8- Basit makine maketleri yapma 

9- Biyoteknoloji ve uygulamaları konusunda ayrıntılı bir dergi hazırlama 

10- Kimya endüstrisi ( ülkemizde sanayi kuruluşları, meslek dalları vs.) konusunda ayrıntılı bir dergi 

hazırlama 

11- Fen Bilimleri Gazetesi hazırlama 

12- Türk Bilim İnsanları Dergisi hazırlama 

13- Keşifler ve İcatlar Dergisi hazırlama  

AYRINTILAR: 

1-Projenizi bireysel olarak hazırlayın. 

2-Öncelikle proje konusunda araştırma yapınız. Konu hakkında bilgi edininiz. Araştırmanızla ilgili  
bilgi yazın ve şekilleri çizin. 

3- Projenin konusu ile ilgili somut bir model hazırlayın. 

4- Projenin yanında bir rapor dosyası hazırlayın. Bu raporda; kapak, yapılan araştırmalar, 
projede kullanılan malzemeler, projenin yapılışı, nasıl çalıştığı, kaynakçalar yazılmalıdır. 

5- Proje ödevinizi ……………………………. tarihine kadar tamamlayıp, teslim ediniz ve 
öğretmeniniz istediğinde sunumunu yapın. 

7-Projeniz aşağıdaki puan cetvelindeki kriterlere göre puanlandırma yapılacaktır. Hazırlık 
aşamasında bu yönergeleri ve puanlama kriterlerini göz önünde bulundurun. 

 
MAKET-MODEL-DENEY YAPMA PROJE ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

SIRA  DEĞERLENDİRME KRİTERİ PUAN 

     1 Planlama yapması ve başarıyla uygulaması     10 

2 Planlama ve uygulama aşamasında öğretmenle işbirliği yapması 10 

3 Gerekli bilgi, belge, araç ve gereci toplaması ve kullanması 10 

4 Ödevin doğru ve kullanılabilir olması 10 

5 Ödevin özenle yapılması, temiz, düzenli ve estetik görünmesi 10 

6 Türkçeyi doğru ve etkili kullanması 10 

7 Ödevde yaratıcılık yeteneğinin kullanılması 10 

8 Yazılı, görsel, işitsel desteğin ve uyumun sağlanması 10 

9 Ödevin zamanında ve eksiksiz teslim edilmesi 10 

10 Kuralara uygun , ilgi çekici ve fayda sağlayıcı sunum yapılması  10 

 
  Toplam Puan =>   100       
            

…………………………….. 
                                                                                                                   Fen ve Teknoloji Öğretmeni 

  
 
 



MURAT HÜDAVENDİGAR ORTAOKULU 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  
…. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ PROJE ÖDEVİ YÖNERGESİ 

 
 

PROJE GÖREVİ ALAN ÖĞRENCİNİN:  
ADI SOYADI:                                                           SINIF:                     NO:             İMZA: 
 
PROJE GÖREVİNİN 
KONUSU: Kökeni Güneş Olan Enerjiler 
Bu projenin amacı, güneşten kaynaklı enerji çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Kökeni güneş olan 
enerjiler konusunda araştırma yapmanız ve 5 adet soru hazırlamanız, projenizi sınıfın huzurunda 
anlatmanız istenmektedir. 
 
 
AYRINTILAR: 

1-Projenizi bireysel olarak hazırlayınız. 

2-Öncelikle kökeni güneş olan enerjiler konusunda araştırma yapınız. Konu hakkında bilgi edininiz. 
Araştırmanızla ilgili en az 3 sayfalık bilgi yazınız ve şekilleri yapınız. 

3-  Güneş ocağının gösterildiği somut bir poster hazırlayınız. 

4- Posteri hazırlarken yaptığınız çalışmaları anlatan bir rapor yazıp teslim ediniz. 

5- Güneş işınlarının ısıya dönüşümü konusunda 5 adet soru yazınız. Bunları A4 kâğıdında projenizle 
birlikte sununuz. 

6- Proje ödevinizi ……………………………… tarihine kadar tamamlayıp, teslim ediniz ve öğretmeniniz 
istediğinde sunumunu yapınız 

7-Projeniz aşağıdaki puan cetvelindeki kriterlere göre puanlandırma yapılacaktır. Hazırlık 
aşamasında bu yönergeleri ve puanlama kriterlerini göz önünde bulundurunuz. 

 
 
MAKET-MODEL-DENEY YAPMA PROJE ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
 

SIRA  DEĞERLENDİRME KRİTERİ PUAN 

      1 Temel kavram ve bilgileri makete-modele-deneye yeterince ve doğru olarak 
aktarma 

    10 

2 Kendisini geliştirmek amacıyla proje ödevini bizzat yapması ve gösterdiği çaba 15 

3 Bilginin toplanması, Organizasyonu ve sunumu 5 

4 Proje ödevi  ile ilgili temel kavramları anlama 10 

5 Maketin-modelin-deneyin, posterin düzeni ve görünüşü 15 

6 
Ortaya çıkan ürünün, Maketin-modelin-deneyin, posterin  amacına uygunluğu, 
çalışabilmesi 15 

7 Üretkenlik 5 

8 Posterle beraber teslim edilecek rapor ve diğer dökümanın amacına uygunluğu 10 

9 Proje ödevinin  zamanında teslim edilmesi 15 

     Toplam Puan    100       
            
 
                                                                                                                                            ……………………………… 
                                                                                                                                  Fen ve Teknoloji Öğretmeni 
 
 
 
 
 
 
 



MURAT HÜDAVENDİGAR ORTAOKULU 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  
…. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ PROJE ÖDEVİ YÖNERGESİ 

 
 

PROJE GÖREVİ ALAN ÖĞRENCİNİN:  
ADI SOYADI:                                                           SINIF:                     NO:                         İMZA: 
 
PROJE GÖREVİNİN 
KONUSU: 

 

AYRINTILAR: 

1-Projenizi bireysel olarak hazırlayın. 

 
2-Öncelikle proje konusunda araştırma yapınız. Konu hakkında bilgi edininiz. Araştırmanızla ilgili en 
az 2 sayfalık bilgi yazın ve şekilleri çizin. 

 
3- Projenin konusu ile ilgili somut bir model hazırlayın. 

 
4- Projenin yanında bir rapor dosyası hazırlayın. Bu raporda; kapak, yapılan araştırmalar, 
projede kullanılan malzemeler, projenin yapılışı, nasıl çalıştığı, kaynaklar yazılmalıdır. 

 
5- Proje ödevinizi ……………………………. ‘ya kadar tamamlayıp, teslim ediniz ve öğretmeniniz 
istediğinde sunumunu yapın. 

 
7-Projeniz aşağıdaki puan cetvelindeki kriterlere göre puanlandırma yapılacaktır. Hazırlık 
aşamasında bu yönergeleri ve puanlama kriterlerini göz önünde bulundurun. 

 
 
 
MAKET-MODEL-DENEY YAPMA PROJE ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
 

SIRA  DEĞERLENDİRME KRİTERİ PUAN 

     1 Planlama yapması ve başarıyla uygulaması     10 

2 Planlama ve uygulama aşamasında öğretmenle işbirliği yapması 10 

3 Gerekli bilgi, belge, araç ve gereci toplaması ve kullanması 10 

4 Ödevin doğru ve kullanılabilir olması 10 

5 Ödevin özenle yapılması, temiz, düzenli ve estetik görünmesi 10 

6 Türkçeyi doğru ve etkili kullanması 10 

7 Ödevde yaratıcılık yeteneğinin kullanılması 10 

8 Yazılı, görsel, işitsel desteğin ve uyumun sağlanması 10 

9 Ödevin zamanında ve eksiksiz teslim edilmesi 10 

10 Kuralara uygun , ilgi çekici ve fayda sağlayıcı sunum yapılması  10 

                                                                                                               
                                                                                                                  Toplam Puan    100       
            
 
 

 …………………………….. 
                                                                                                     Fen ve Teknoloji Öğretmeni 

 

 
 
 
 
 
 
 



MURAT HÜDAVENDİGAR ORTAOKULU 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  
….. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ PROJE ÖDEVİ YÖNERGESİ 

 
 

PROJE GÖREVİ ALAN ÖĞRENCİNİN:  
ADI SOYADI:                                                           SINIF:                     NO:             İMZA: 
 
 
PROJE GÖREVİNİN 
KONUSU: Sağlığa zararlı maddelerin insanda oluşturduğu hastalıklar 
ÖZETİ: Sigara ve alkolün yol açtığı hastalılar 
Bu projede sizlerden sağlığa zararlı maddelerin insanda oluşturduğu hastalıklar konsunda bir rapor 
hazırlamanız, bu hastalıklar hakkında araştırma yapmanız ve 5 adet soru hazırlamanız gerekmektedir. 
Ayrıca projenizi sınıfın huzurunda anlatmanız istenmektedir. 
 
 
AYRINTILAR: 

1-Projenizi bireysel olarak hazırlayınız. 

2-Öncelikle Sağlığa zararlı maddelerin insanda oluşturduğu hastalıklar konusunda araştırma yapınız. 
Konu hakkında bilgi edininiz. Araştırmanızla ilgili en az 3 sayfalık bilgi yazınız ve şekilleri yapınız. 

3-  Bu hastalıklardan korunmak için alınabilecek önlemler için poster hazırlayınız. 

4- Projeyi hazırlarken yaptığınız çalışmaları anlatan bir rapor yazıp teslim ediniz 

5- Hastalıklar konusunda 5 adet soru yazınız. Bunları A4 kâğıdında projenizle birlikte sununuz. 

6- Proje ödevinizi …………………………….. tarihine kadar tamamlayıp, teslim ediniz ve öğretmeniniz 
istediğinde sunumunu yapınız 

7-Projeniz aşağıdaki puan cetvelindeki kriterlere göre puanlandırma yapılacaktır. Hazırlık 
aşamasında bu yönergeleri ve puanlama kriterlerini göz önünde bulundurunuz. 

 
 
MAKET-MODEL-DENEY YAPMA PROJE ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
 

SIRA  DEĞERLENDİRME KRİTERİ PUAN 

      1 Temel kavram ve bilgileri poster ve araştırmaya yeterince ve doğru olarak 
aktarma 

    10 

2 Kendisini geliştirmek amacıyla proje ödevini bizzat yapması ve gösterdiği çaba 15 

3 Bilginin toplanması, Organizasyonu ve sunumu 10 

4 Proje ödevi  ile ilgili temel kavramları anlama 10 

5 Projenin düzeni ve görünüşü 15 

6 Ortaya çıkan projenin konu  amacına uygunluğu 15 

7 Üretkenlik 10 

8 Proje ödevinin  zamanında teslim edilmesi 15 

   

     Toplam Puan    100       
            
 
 
 
                                                                                                                                            ………………………….. 
                                                                                                                                  Fen ve Teknoloji Öğretmeni 
 
 
 
 
 



 

MURAT HÜDAVENDİGAR ORTAOKULU 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  
….. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ PROJE ÖDEVİ YÖNERGESİ 

 
 

PROJE GÖREVİ ALAN ÖĞRENCİNİN:  
ADI SOYADI:                                                           SINIF:                     NO:             İMZA: 
 
 
PROJE GÖREVİNİN 
KONUSU: Su Döngüsü Maketi 
Bu projede sizlerden hazırla Su Döngüsü Maketi yapmanız, yaptığınız çalışmalarla ilgili bir model 
raporu hazırlamanız istenmektedir. Su Döngüsü konusunda araştırma yapmanız ve 5 adet soru 
hazırlamanız, projenizi sınıfın huzurunda anlatmanız istenmektedir. 
 
 
AYRINTILAR: 

1-Projenizi bireysel olarak hazırlayınız. 

2-Öncelikle kon Su Döngüsü konusunda araştırma yapınız. Konu hakkında bilgi edininiz. 
Araştırmanızla ilgili en az 3 sayfalık bilgi yazınız ve şekilleri yapınız. 

3-  Su Döngüsünün gösterildiği somut bir maket hazırlayınız. 

4- Modeli hazırlarken yaptığınız çalışmaları(araç gereçler, modelin yapılışı, nasıl çalıştığını) anlatan 
bir rapor yazıp teslim edeceksiniz. 

5- Su döngüsü konusunda 5 adet soru yazınız. Bunları A4 kâğıdında projenizle birlikte sununuz. 

6- Proje ödevinizi ……………………………… tarihine kadar tamamlayıp, teslim ediniz ve öğretmeniniz 
istediğinde sunumunu yapınız 

7-Projeniz aşağıdaki puan cetvelindeki kriterlere göre puanlandırma yapılacaktır. Hazırlık 
aşamasında bu yönergeleri ve puanlama kriterlerini göz önünde bulundurunuz. 

 
 
MAKET-MODEL-DENEY YAPMA PROJE ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
 

SIRA  DEĞERLENDİRME KRİTERİ PUAN 

      1 Temel kavram ve bilgileri makete-modele-deneye yeterince ve doğru olarak 
aktarma 

    10 

2 Kendisini geliştirmek amacıyla proje ödevini bizzat yapması ve gösterdiği çaba 15 

3 Bilginin toplanması, Organizasyonu ve sunumu 5 

4 Proje ödevi  ile ilgili temel kavramları anlama 10 

5 Maketin-modelin-deneyin düzeni ve görünüşü 15 

6 Ortaya çıkan ürünün, Maketin-modelin-deneyin amacına uygunluğu, çalışabilmesi 15 

7 Üretkenlik 5 

8 Modelle beraber teslim edilecek rapor ve diğer dökümanın amacına uygunluğu 10 

9 Proje ödevinin  zamanında teslim edilmesi 15 

     Toplam Puan    100       
            
 
 
 
           ………………………………. 
                                                                                                                                  Fen ve Teknoloji Öğretmeni 
 
 
 
 



 
 

MURAT HÜDAVENDİGAR ORTAOKULU 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
…. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ PROJE ÖDEVİ YÖNERGESİ 

 
 

PROJE GÖREVİ ALAN ÖĞRENCİNİN:  
ADI SOYADI:                                                           SINIF:                     NO:             İMZA: 
 
 
PROJE GÖREVİNİN 
KONUSU: ÜÇ BOYUTLU DÜNYA-AY-GEZEGENLER MODELİ 
Bu projede sizlerden yukarıda belirtilmiş olan Dünya-Ay-Gezegenler konusu ile ilgili olarak  bir model 
hazırlamanız, yaptığınız çalışmalarla ilgili bir model raporu hazırlamanız,  Dünya-Ay-Gezegenler 
konusunda araştırma yapmanız ve 5 adet soru hazırlamanız ayrıca projenizi sınıfın huzurunda 
anlatmanız istenmektedir. 
 
 
AYRINTILAR: 

1-Projenizi bireysel olarak hazırlayınız. 

2-Öncelikle Dünya-Ay-Gezegenler konusunda araştırma yapınız. Konu hakkında bilgi edininiz. 
Araştırmanızla ilgili en az 2 sayfalık bilgi yazınız ve şekilleri yapınız. 

3- Dünya-Ay-Gezegenlerin gösterildiği somut bir model hazırlayınız. 

4- Modeli hazırlarken yaptığınız çalışmaları(araç gereçler, modelin yapılışı, nasıl çalıştığını) anlatan 
bir rapor yazıp teslim ediniz. 

5- Dünya-Ay-Gezegenler konusunda 5 adet soru yazınız. Bunları A4 kâğıdında projenizle birlikte 
sununuz. 

6- Proje ödevinizi …………………………….. tarihine kadar tamamlayıp, teslim ediniz ve öğretmeniniz 
istediğinde sunumunu yapınız 

7-Projeniz aşağıdaki puan cetvelindeki kriterlere göre puanlandırma yapılacaktır. Hazırlık 
aşamasında bu yönergeleri ve puanlama kriterlerini göz önünde bulundurunuz. 

 
 
MAKET-MODEL-DENEY YAPMA PROJE ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
 

SIRA  DEĞERLENDİRME KRİTERİ PUAN 

      1 Temel kavram ve bilgileri makete-modele-deneye yeterince ve doğru olarak 
aktarma 

    10 

2 Kendisini geliştirmek amacıyla proje ödevini bizzat yapması ve gösterdiği çaba 15 

3 Bilginin toplanması, Organizasyonu ve sunumu 5 

4 Proje ödevi  ile ilgili temel kavramları anlama 10 

5 Maketin-modelin-deneyin düzeni ve görünüşü 15 

6 Ortaya çıkan ürünün, Maketin-modelin-deneyin amacına uygunluğu, çalışabilmesi 15 

7 Üretkenlik 5 

8 Modelle beraber teslim edilecek rapor ve diğer dökümanın amacına uygunluğu 10 

9 Proje ödevinin  zamanında teslim edilmesi 15 

     Toplam Puan    100       
            
 
 
                                                                                                                                            ……………………………….. 
                                                                                                                                  Fen ve Teknoloji Öğretmeni 
 
 



 
 
 
 
 
 
PROJE KONUSU: ÇEVRE SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİSİ ÜRETİYORUM! 

İÇERİK 
SINIF 

DÜZEYİ 

BEKLENEN 

BECERİLER 

HAZIRLAMA 

SÜRESİ 

DEĞERLENDİRMED

E KULLANILACAK 

ARAÇLAR 

İNSAN ve 

ÇEVRE 
7. SINIF 

 Fikir üretmek 

 Etkileyici olma 

 Bilgi teknolojilerini 

kullanma 

 Sunum hazırlama 

 Sunum yapma 

 Araştırma yapma 

 İnsanlara ve 

ülkemize faydalı 

olma 

NİSAN AYININ 

İLK HAFTASI 

TESLİM 

EDİLMELİDİR 

DERECELİ 

PUANLAMA 

ANAHTARI 

 

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: 

Kıymetli öğrenciler; 

Bu görev sizlerin, kendi fikirlerinizin değerli olduğunu anlama, bilgi teknolojilerini kullanma, araştırma yapma, 

sunum yapma becerilerinize katkıda bulunacak ve doğal çevremizin temiz kalması için insanlığa faydalı olmak 

için değerli fikirlerinizi geliştirme becerisi sağlayacaktır. 

  

Çevre sorunları, dünyamızın ve insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Geleceğin büyükleri olan ve genç, 

dinamik ve üretken beyinlere sahip olan sizlerden bu çevre sorunlarının ilerlemesini önlemek ve insanlığın ve 

dünyanın geleceğine duyarlı bireyler olarak yetişmenize yardımcı olmak için bu görev hazırlanmıştır.  

   

Bu çalışmada aşağıda yer alan adımları izlemeniz sizlere proje görevi hazırlamada yardımca olacaktır. 

1. Yapacağınız çalışmanın planını oluşturunuz. 

2. Üretken olarak kendi fikirlerinizi ortaya koyunuz. 

3. Ulaşmak istediğiniz sonuçları listeleyiniz. 

4. Öğretmeninizle sürekli diyalog halinde olunuz. 

5. En ufak soru ve sorununuzda öğretmeninizden rehberlik isteyiniz. 

6. Görevinizle ilgili araştırmalar yapınız. 

7. Görevinizi hazırlarken arka sayfada yer alan dereceli puanlama anahtarındaki öğrenciden beklenen 

kazanımlara dikkat ediniz. 

8. Şu soruların cevabını arayınız; 

A) Ülkemizde ve dünyada var olan çevre sorunları nelerdir? 

B) Bu çevre sorunlarının ülkemize ve dünyaya vereceği zararlar nelerdir? 

C) Bu çevre sorunlarından bir tanesini seçiniz. 

D) Seçtiğiniz çevre sorunu niçin meydana gelmiştir? 

E) Seçtiğiniz çevre sorunu ülkemizi ve dünyayı nasıl etkilemektedir? 

F) Seçtiğiniz çevre sorununun insana ve çevreye verdiği zararlar nelerdir? 

G) ÇEVREMİZDE BULUNAN İNSANLARI SEÇTİĞİNİZ ÇEVRE SORUNU ve BU SORUNUN 

ÖNLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK İÇİN ORTAYA KOYACAĞINIZ 

FİKİRLERİNİZ VE ÖNERİLERİNİZ NELERDİR? 

 

(Sizlerden öneri ve fikirlerinizi destekleyen çalışmalar yapmanız ve önerilerinizi ve çalışmalarınızı 

gerçekleştirmeye çalışmanız beklenmektedir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROJE KONUSU: ATIK PİL GERİ DÖNÜŞÜM KAMPANYAM 

“BİTİK PİLLER ATIK PİL KUTUSUNA” 

İÇERİK 
SINIF 

DÜZEYİ 

BEKLENEN 

BECERİLER 

HAZIRLAMA 

SÜRESİ 

DEĞERLENDİRMEDE 

KULLANILACAK ARAÇLAR 

GERİ 

DÖNÜŞÜM 
8. SINIF 

 Fikir üretmek 

 Etkileyici olma 

 Bilgi teknolojilerini 
kullanma 

 Sunum hazırlama 

 Sunum yapma 

 Araştırma yapma 

 İnsanlara ve 
ülkemize faydalı 
olma 

MAYISAYININ İLK 

HAFTASI TESLİM 

EDİLMELİDİR 

DERECELİ PUANLAMA 

ANAHTARI 

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: 

Kıymetli öğrenciler; 

Bu görev sizlerin, kendi fikirlerinizin değerli olduğunu anlama, bilgi teknolojilerini kullanma, araştırma yapma, 

sunum yapma becerilerinize katkıda bulunacak ve doğal çevremizin temiz kalması için insanlığa faydalı olmak 

için değerli fikirlerinizi geliştirme becerisi sağlayacaktır. 

 Atık malzemelerden zehirli madde içerenler doğal çevremizi tehdit etmektedir. Özellikle evlerimizde 

bolca tükettiğimiz atık piller toprak, su kirliliğine sebep olmakta ve insan sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. 

Geleceğin büyükleri olan ve genç, dinç ve üretken beyinlere sahip olan sizlerden atık pillerin verdiği zararları 

önleyebilmek için çevremizde bulunan insanları bilinçlendirebilecek bir ATIK PİL GERİ DÖNÜŞÜM KAMPANYASI 

hazırlamanız beklenmektedir. Bu çalışmada aşağıda yer alan adımları izlemeniz sizlere proje görevi hazırlamada 

yardımca olacaktır. 

1. Yapacağınız çalışmanın planını oluşturunuz. 

2. Üretken olarak kendi fikirlerinizi ortaya koyunuz. 

3. Ulaşmak istediğiniz sonuçları listeleyiniz. 

4. Öğretmeninizle sürekli diyalog halinde olunuz. 

5. En ufak soru ve sorununuzda öğretmeninizden rehberlik isteyiniz. 

6. Görevinizle ilgili araştırmalar yapınız. 

7. Görevinizi hazırlarken arka sayfada yer alan dereceli puanlama anahtarındaki öğrenciden beklenen 
kazanımlara dikkat ediniz. 

8. Şu soruların cevabını arayınız; 

A) Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdi? 

B) Yenilenemez enerji kaynakları nelerdir? 

C) Geri dönüşüm nedir? 

D) Hangi maddelerin geri dönüşümü yapılır? 

E) Pillerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlar nelerdir? 

F) Pillerin geri dönüşümü nasıl yapılır? 

G) Atık pillerin geri dönüşümü nerde yapılır? 

H) ÇEVREMİZDE BULUNAN İNSANLARI ATIK PİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK 
İÇİN ORTAYA KOYACAĞINIZ FİKİRLERİNİZ VE ÖNERİLERİNİZ NELERDİR? 

(Sizlerden öneri ve fikirlerinizi destekleyen çalışmalar yapmanız ve önerilerinizi ve çalışmalarınızı 

gerçekleştirmeye çalışmanız beklenmektedir.) 

 

 

http://www.google.com.tr/imgres?q=at%C4%B1k+pil+geri+d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%C3%BC&num=10&hl=tr&tbo=d&biw=1280&bih=736&tbm=isch&tbnid=cPsGfrrMLJfh3M:&imgrefurl=http://www.chp.org.tr/?p=79681&docid=wz2l6N8soEYYvM&imgurl=http://www.chp.org.tr/wp-content/uploads/2012/07/alo-at%25C4%25B1k-hatt%25C4%25B1.jpg&w=1911&h=2835&ei=orzjUMWHL4WctQaW9oGYDg&zoom=1&iact=hc&vpx=1049&vpy=35&dur=4281&hovh=274&hovw=184&tx=97&ty=110&sig=106572051753614660702&page=2&tbnh=149&tbnw=100&start=24&ndsp=34&ved=1t:429,r:37,s:0,i:202


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


