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2020–2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM  

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR  

KONU: Aile bireylerine ait farklı zamanları gösteren fotoğrafları derleme, bu fotoğraflara ait anı ve şiir 

yazma 

 

PROJEYİ YAPAN ÖĞRENCİNİN;  

ADI SOYADI :  
SINIFI  :  
NUMARASI :  
 

Sınıf  
Düzeyi  

İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

7. Sınıf 
İnceleme, anı ve şiir 

yazma 

Araştırma, inceleme, 
Türkçeyi doğru kullanma 

ve yazma 
1.Dönem 

Dereceli Puanlama 
Anahtarı 

 
Sevgili Öğrenciler,  
 
Bu çalışmada; aile bireylerine ait farklı zamanları gösteren on fotoğrafı derleyerek bu fotoğraflara ait 
anılarınızı ya da fotoğrafın sizde çağrıştırdıklarıyla şiir yazmanız beklenmektedir. Ödevinizi, dosya haline 
getirmelisiniz. 
 
ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 
 

 Anı ve şiir türünün özelliklerini araştırınız. 

 Aile bireylerine ait fotoğrafları derleyip bu fotoğrafların içinden üzerine yazı yazabileceğiniz on 
tanesini seçiniz. 

 Seçtiğiniz fotoğrafların hangileri için anı hangileri için şiir yazacağınıza karar veriniz. 

 Fotoğraflarla renklendirdiğiniz bir yazı dosyası oluşturunuz. 

 Yazdığınız anılar giriş, gelişme sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Şiirleriniz için ise herhangi bir 
sözcük sınırlaması yoktur.  
 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 
  

1. Kapak 
2. İçindekiler  

3. İçerik:  
Seçtiğiniz fotoğraflar ile ilgili anı ve/veya şiirler  

 
4. Ön söz-Son söz 

 Ödevin seçilme nedeni 

 Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

 Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 İncelemelerinizde karşılaştığınız durumlar ve belgeselleri izlerken hissettiğiniz duygular 
 

5. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  
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 ARA KONTROL  
 
Projenizde seçtiğiniz aile fotoğraflarınızı, bunlarla ilgili aldığınız notları ve seçmeyi düşündüğünüz on 
fotoğrafı, bu fotoğraflarla ilgili yazdığınız anı ve şiir taslaklarınızı ve projenin devamında yapmayı 
düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. Ara kontrol tarihine kadar seçtiğiniz fotoğraflarla ilgili 
yazılarınızı yazmış ve dosyanızın görsel planını hazırlamış olunuz. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi 
ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   
 
ÖNERİLER 
 
1. Edebiyatımızdaki anı ve şiir yazılarından örnekler okuyabilirsiniz. İyi örnekler okumak yazma 

sürecinde sizin de iyi yazmanıza yardımcı olacaktır.  
2. Araştırmalar sırasında kütüphaneye danışabilir, konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.  

 
DEĞERLENDİRME 
 
    * İçerik (50 puan) 
    Ön söz – son söz 

Yazılan anı ve şiirlerin belirlenen kriterlere ve fotoğraflara uygun olması  
Sunum yazısı 

 
 
   * Türkçeyi doğru kullanma ve yazma (20 puan)            * Kaynakça (5 puan) 
Sözcükleri doğru yazma                                         Yararlandığı kaynakları tarih göstererek belirtme 
Yazım ve noktalama kurallarına uyma                             
 
   * Düzen (10 puan)                                                          * Zamanı kullanma (15 puan) 
                                                                          Belirtilen ara kontrol ve proje teslim tarihlerine uyma  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Çiçek Kadirioğlu                    Bilge Yürürdurmaz                           Nalan EKMEKÇİOĞLU 
Türkçe Öğretmeni                  Türkçe Öğretmeni                              TDE Bölüm Başkanı 
 
 
 
 

Füsun ERSOY 
Okul Müdürü             

 


