
 

2020–2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM PROJESİ 

   1 

2020–2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM  

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 
 

ÇİZGİ ROMAN HAZIRLAMA   

 

KONU: Sene içinde okunan kitaplardan bir tanesini seçme ve çizgi roman haline getirme 
 

PROJEYİ YAPAN ÖĞRENCİNİN 

ADI SOYADI :  
SINIFI  :  
NUMARASI :  
 

Sınıf  
Düzeyi  

İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

7. Sınıf 
Okunan kitaplardan 
yola çıkarak çizgi 
roman hazırlama   

Araştırma, inceleme, 
Türkçeyi doğru kullanma 

ve yazma 
2.Dönem 

Dereceli Puanlama 
Anahtarı 

 
Sevgili Öğrenciler,  
Bu projede sizden sene içinde okuduğumuz kitaplardan bir tanesini seçmeniz ve seçtiğiniz kitabı 
yönergelere uygun olarak bir çizgi romana dönüştürmeniz beklenmektedir. 
 
ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 
 

 Sene içinde okuduğumuz kitapları düşünerek bu kitaplardan hangisini çizgi romana 
dönüştüreceğinizi belirleyiniz. 

 Çizgi roman hazırlama aşamaları hakkında bilgi toplayınız. 

 Çizgi roman örneklerini inceleyiniz. 

 Seçtiğiniz romandaki kahramanları ve bu kahramanların karakter özelliklerini belirleyiniz. 

 Romanda gerçekleşen olayları, oluş sırasına göre sıralayınız. (Romandaki önemli olayları 
belirleyerek çizgi romanınızda hangi olaylara yer vereceğinizi belirlemelisiniz.) 

 Oluş sırasına göre sıraladığınız olayları bölümlere ayırınız ve her bir bölüme bir isim bulunuz. 

 Çizgi romanınızın bölümlerini içerikle ilişkili olarak kare kare çiziniz. (Çizimleri elektronik ortamda 
da yapabilirsiniz.) 

 Çizgi romanınızda kahramanlar arasında geçen diyalogları kendi cümlelerinizi kullanarak 
konuşma balonları içinde veya alt yazı/kenar yazı şeklinde düzenleyiniz. (Diyaloglarda kitaptan 
alınan cümleleri aynen kullanmayınız, olaylara bağlı kalarak kendi cümlelerinizi kurunuz.) 

 Çizgi romanınızın içeriği ile uyumlu bir kapak tasarlayınız. (Çizgi romanınızın adı, kapak resmi, 
hazırlayan ve çizer adı) 

 Çizgi romanınızda, dil-anlatım, yazım-noktalama kurallarına dikkat ediniz. 
 

 
Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

1. Kapak 
2. İçindekiler  
3. İçerik: Okunan kitaptan yola çıkarak kitapta geçen önemli olayların yer aldığı bir çizgi roman 

hazırlama 
4. Ön söz-Son söz 

 Ödevin seçilme nedeni 

 Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

 Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 
5. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  
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 ÖNERİLER 
 

1. Okuduğunuz kitaplar arasından en sevdiğinizi ya da çizgi romana dönüştürülmeye en uygun 
olduğunu düşündüğünüzü seçmeye özen gösteriniz. Bu sayede alıntı yaparken zorluk 
yaşamamış olursunuz. 

2. Seçtiğiniz romandaki önemli olayları doğru seçmeniz ve sıralamanız çizim aşamasında akışta 
anlamsal kopukluklar olmamasını sağlayacaktır.  

3. Çizgi roman teknikleri, eskiz yapma, renklendirme teknikleri hakkında araştırma yaparak bilgi 
edinmeniz proje aşamasında size yardımcı olacaktır. 

4. Tanınmış romanların çizgi romana dönüştürülmüş örneklerini incelemeniz size bir yol haritası 
çizmekte fayda sağlayacaktır. 

5. Çizimlerinizin anlatılan olaylarla uyumlu olmasına, içerik ile çizimler arasında doğrudan bir 
bağ olmasına dikkat ediniz. 

6. Çizimleri el ile yapacaksanız kullandığınız renklerin canlı, çizimlerin açık ve anlaşılır olmasına 
özen gösteriniz. 

7. Çizimleri dijital ortamda yapacaksanız kullanacağınız çizim programı hakkında gerekli 
araştırmaları yapınız.  
  

 ARA KONTROL  
 
Hangi kitabı çizgi roman haline getireceğinizi belirleyiniz. Ara kontrol tarihine kadar romanda yer alan 
önemli olayları sıralamış, çizgi romanınızın hangi bölümlerden oluşacağını ve bölümlerin adlarını 
belirlemiş, çizimlerinizin bir kısmının taslaklarını hazırlamış olmalısınız. Öğretmeninizin, eksiklerin 
giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   
 
DEĞERLENDİRME 
*İçerik (50 puan) 
Ön söz – son söz 
Seçilen kitaptan, çizgi romanda yer verilecek olan olayların sıralanması 
Çizgi romanın bölümlere ayrılması ve bölümlere isim verilmesi 
Anlatılacak olayların kare kare resmedilmesi 
Resmedilen karelere diyaloglar yazılması  
Kapak tasarımı yapılması 
 
 
*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 

 
                     
 


