2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ PROJE
DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ
Öğrencinin Adı-Soyadı:

Numarası:

Sınıfı:

Tarih:
Proje Konusu:

KATEGORİ

ÇOK İYİ

PROJE
Öğrenci konuyu
İÇERİĞİ
kavramış,
( Kavrama,
sunumu kendi
tutarlılık,
içinde tutarlı ve
örneklendirm konu bütünlüğü
e, özgünlük
içinde vermiş,
ve orijinallik) orijinal ve özgün
örneklendirmele
rle etkili hale
getirmiştir. (32)

İYİ

ORTA

Öğrenci konuyu
Öğrenci
kavramış,
konuyu
sunumu kendi
kısmen
içinde tutarlı ve kavramış,
konu bütünlüğü
konu
içinde vermiş, bütünlüğünü
örneklendirmele tam olarak
rle etkili hale sağlayamamı
getirmiştir.
ş, sıradan
(24)
örnekler
vermiştir.
(16)

GELİŞTİRİLME Yetersi Pua
Lİ
z (0)
n
Öğrenci konunun
çok az bir kısmını
kavramış, konu
bütünlüğünü
sağlayamamış ve
yetersiz/anlaşılmay
an örnekler
vermiştir.
(8)

ARAŞTIRM Öğrenci oldukça Öğrenci farklı Öğrenci aynı
Öğrenci bir
A
farklı
kaynaklardan
türde
kaynaktan
TEKNİKLE
kaynaklardan
faydalanmış,
kaynaklarda
faydalanmış
Rİ
faydalanmış,
çalışmasını
n
çalışmalarını kanıt
( Kaynak
çalışmasını
yeterli kanıt ve faydalanmış,
ve alıntılarla
kullanımı,
güçlü kanıt ve
alıntılarla
çalışmasını desteleyememiştir.
kanıt
alıntılarla
desteklemiştir.
kısmen
(7)
kullanımı,
desteklemiştir.
(21)
destekleyen
alıntılar)
(28)
kanıt ve
alıntılar
kullanmıştır.
(14)
MATERYA
L
KULLANIM
I
( FilmBelgesel,
Afiş, Dergi,
Fotoğraf,
Harita, Poster
vs..)

İçeriğe uygun,
çok sayıda ve
çeşitli türde
materyal
kullanılmıştır.
(20)

Kullanılan
materyaller
içeriğe uygun;
yeterli sayıda
ancak tek tip
materyal
kullanılmıştır.
(15)

Kullanılan
materyalleri
n bir kısmı
içeriğe
uygundur,
yeterli
sayıda ve
çeşitte
değildir.
(10)

Kullanılan
materyallerin
hiçbiri içeriğe
uygun değil ya da
yeterli sayıda ve
çeşitte değildir.
(5)

DİL VE
ANLATIM
( ) Dilin
doğru ve
etkili
kullanılması
( ) Yazım
kuralları
( ) Noktalama
işaretleri

Türkçe tamamen
doğru ve etkili
bir şekilde
kullanılmış.
Yazım ve
noktalama
kurallarına tezin
tamamında
uyulmuş
(8)

Türkçe
çoğunlukla
doğru ve etkili
bir şekilde
kullanılmış.
Yazım ve
noktalama
kurallarına
çoğunlukla
uyulmuş.
(6)

Türkçe tezin Türkçe doğru ve
bir kısmında etkili bir şekilde
doğru ve
kullanılmamış.
etkili bir
Çok sayıda yazım
şekilde
ve noktalama
kullanılmış.
hataları var.
Yazım ve
noktalama
(2)
hataları var.
(4)

Öğretme
n
Görüşü

DÜZEN
( ) Sayfa
düzeni
( ) Kapak
( ) Önsöz
( ) İçindekiler
( ) Kaynakça

Belirtilen
ölçütlerin
tümüne tam
olarak yer
verilmiştir.
(12)

Belirtilen
ölçütlerin 4
tanesine yer
verilmiştir.

Belirtilen
ölçütlerin 3
tanesine yer
verilmiştir.

Belirtilen
ölçütlerin 1 veya2
tanesine yer
verilmiştir.

(9)

(6)

(3)

TOPLAM PUAN

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ SUNUM
DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ
Öğrencinin Adı-Soyadı:
Tarih:

KATEGORİ

ÇOK İYİ

SUNUM
Öğrenci konuyu
İÇERİĞİ
kavramış,
( Kavrama,
sunumu kendi
tutarlılık,
içinde tutarlı ve
örneklendirm konu bütünlüğü
e, özgünlük
içinde vermiş,
ve orijinallik)
orijinal ve
özgün
örneklendirmele
rle etkili hale
getirmiştir.
(28)
AKTARMA,
SUNUM
BECERİLE
Rİ
( Dili
kullanma, göz
teması, etkili
sunum
becerileri )

Anlaşılır ve
etkili bir dil
kullanıldı.
Vücut dili ve
göz temasının
yerinde
kullanıldığı
oldukça
etkileyici bir
sunumdu. (24)

Numarası:

İYİ

ORTA

GELİŞTİRİLME
Lİ

Öğrenci konuyu
kavramış,
sunumu kendi
içinde tutarlı ve
konu bütünlüğü
içinde vermiş,
örneklendirmele
rle etkili hale
getirmiştir.
(21)

Öğrenci konuyu
kısmen
kavramış, konu
bütünlüğünü
tam olarak
sağlayamamış,
sıradan örnekler
vermiştir. (14)

Öğrenci konunun
çok az bir kısmını
kavramış, konu
bütünlüğünü
sağlayamamış ve
yetersiz/anlaşılma
yan örnekler
vermiştir. (7)

Anlaşılır ve
etkili bir dil
kullanıldı.
Vücut dili ve
göz temasının
yerinde
kullanıldığı
etkileyici bir
sunumdu.
(18)

GÖRSEL
Teknoloji
Teknoloji
VE
kullanımı
kullanımı
TEKNOLOJ
yerinde ve
yerinde ve
İ
iyiydi.
iyiydi.
KULLANIM Tüm görseller Görsellerin çoğu
I
konuyla ilgili ve konuyla ilgili ve
etkiliydi.
etkiliydi. (15)
(20)

Anlaşılır bir dil Yeterince anlaşılır
kullanıldı.
bir dilin
Vücut dili ve
kullanılamadığı,
göz temasının
sunumun
kısmen
kartlardan ve/veya
kullanıldığı
ekrandan
etkileyicilikten okunduğu, vücut
uzak bir
dili ve göz
sunumdu.
temasının
(12)
olmadığı bir
sunumdu.
(6)
Görsellerin
bazıları etkili
ve konuyla
ilgiliydi.
Teknoloji
kullanımı
yeterliydi.
(10)

Teknoloji
kullanımı
yetersizdi.
Görseller etkili
değildi ve/veya
konuyla ilgili
değildi.
(5)

SUNUM
ZAMANINI
KULLANM
A

Sunum süreleri
etkin olarak
kullanılmıştır.
(16)

Sunum süreleri Sunum süreleri Sunum süreleri
yeterince etkin yeterince etkin
etkin
kullanılmıştır. kullanılamamışt kullanılmamış ve
(12)
ır.
sunum kısa
(8)
sürmüştür.
(4)

SORULARI
CEVAPLA
MA

Sorulan tüm
soruları ayrıntılı
ve açıklayıcı
cevapladı.
(12)

Temel soruları
cevapladı.
Konunun
ayrıntılarıyla
ilgili bazı
soruları da
cevapladı.
(9)

Sadece temel
soruları
cevapladı.
Konunun
ayrıntılarıyla
ilgili soruları
cevaplayamadı.
(6)

Temel soruların
bazılarını
cevaplandırdı.
(3)

TOPLAM PUAN

Sınıfı:

Yetersi Pua Öğretme
z (0)
n
n
Görüşü

PROJE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
PROJE TESLİM SÜRECİ

PUAN

Birinci Kontrol ( Tüm okul için belirlenen
ortak puan verilecektir)

-5

İkinci Kontrol ( Tüm okul için belirlenen
ortak puan verilecektir)

-5

Projenin Zamanında Teslim Edilmesi
(Tüm okul için belirlenen ortak puan
verilecektir)

-10

Proje ve Sunum Değerlendirme
Ölçütleri
Proje Değerlendirme 100 Puan
Ağırlığı %60
Sunum Değerlendirme 100 Puan
Ağırlığı % 40
SONUÇ

ÖĞRENCİ
PUAN

Öğr. Aldığı Ağırlıklı
Puan
Puanı

Toplam
Puanı

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEZ DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ
Öğrencinin Adı-Soyadı:
Numarası:
Sınıfı:
Tarih:
Tez Konusu: Tanzimat’tan günümüze Türkçedeki gelişim ve değişimlerin dil – toplum ,kültür, devlet, ulusal bütünlük açısından değerlendirilmesi
KATEGORİ

ÇOK İYİ

İYİ

ORTA

GELİŞTİRİLMELİ

TEZ İÇERİĞİ
( Kavrama, tutarlılık,
örneklendirme, özgünlük
ve orijinallik)

Öğrenci konuyu kavramış,
sunumu kendi içinde tutarlı
ve konu bütünlüğü içinde
vermiş, orijinal ve özgün
örneklendirmelerle etkili hale
getirmiştir. (32)

Öğrenci konuyu kavramış, Öğrenci konuyu kısmen Öğrenci konunun çok az bir
sunumu kendi içinde tutarlı
kavramış, konu
kısmını kavramış, konu
ve konu bütünlüğü içinde bütünlüğünü tam olarak bütünlüğünü sağlayamamış
vermiş, örneklendirmelerle sağlayamamış, sıradan
ve yetersiz/anlaşılmayan
etkili hale getirmiştir. (24) örnekler vermiştir. (16)
örnekler vermiştir. (8)

ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ
( Kaynak kullanımı, kanıt
kullanımı, alıntılar)

Öğrenci oldukça farklı
Öğrenci farklı
Öğrenci aynı türde
Öğrenci bir kaynaktan
kaynaklardan faydalanmış, kaynaklardan faydalanmış,
kaynaklardan
faydalanmış çalışmalarını
çalışmasını güçlü kanıt ve çalışmasını yeterli kanıt ve faydalanmış, çalışmasını
kanıt ve alıntılarla
alıntılarla desteklemiştir. (24)
alıntılarla
kısmen destekleyen kanıt
desteleyememiştir. (6)
desteklemiştir.(18)
ve alıntılar kullanmıştır.
(12)

DİL VE ANLATIM
Cümleler doğru ve etkili bir
Cümlelerde anlatım
(Cümle kuruluşları, sözcük şekilde kullanılmıştır, öğrenci bozukluğu yoktur, sözcük
seçimleri, noktalamazengin bir sözcük hazinesine sayısı yeterlidir. Yazımyazım kuralları vs...)
ve dili etkili kullanma
noktalama yanlışı yoktur.
becerisine sahiptir. Yazım
(18)
kurallarına uyulmuştur ve
noktalama işaretleri doğru
kullanılmıştır. (24)

Anlatım bozukluğu olan
cümleler görülmektedir.
Yazım- noktalama
hataları vardır. (12)

DÜZEN
( ) Sayfa düzeni
( ) Kapak
( ) Önsöz
( ) İçindekiler
( ) Kaynakça

Belirtilen ölçütlerin tümüne
tam olarak yer verilmiştir.
(12)

GÖRSEL MALZEME
KULLANIMI
( Film, Afiş, Dergi,
Resim, Karikatür vs..)

İçeriğe çok uygun ve yeterli
İçeriğe uygun, yeterli
İçeriğe uygun görsel
ve etkileyici, yaratıcı görsel- görsel- teknolojik malzeme malzeme-teknolojik ürün
teknolojik malzeme
kullanılmış. (6)
kullanılmış. (4)
vs..kullanılmış. (8)

Belirtilen ölçütlerin 4
tanesine yer verilmiştir.
(9)

Belirtilen ölçütlerin 3
tanesine yer verilmiştir.
(6)

Sık sık anlatım
bozukluklarına
rastlanmaktadır. Sözcük
hazinesi yetersizdir. Çok
sayıda yazım- noktalama
yanlışı vardır. (6)

Belirtilen ölçütlerin 1 veya
2 tanesine yer verilmiştir.
(3)

İçeriğe uygun yeterli
malzeme kullanılmamış.
(2)

Toplam Puan

Yetersiz
Puan
(0)

Öğretmen Görüşü

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
SUNUM DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ
Öğrencinin Adı-Soyadı:
KATEGORİ
ORGANİZSAYON
( Planlı anlatma )

Numarası:
ÇOK İYİ

İYİ

Sınıfı:

ORTA

Tarih:
GELİŞTİRİLMELİ

Yetersiz
Puan
(0)

Dikkat çekici
Dikkat çekici unsur,
Ana fikir sunuldu,
Ana fikir net olarak
unsur, giriş ve ana giriş ve ana fikir net metin çoğu zaman bir
sunulmadı,
fikir güçlü bir
bir biçimde sunuldu.
mantık sıralaması
düşünceler kısmen
şekilde sunuldu.
Metin mantık
içinde ve/veya sonuç bir sıralama içinde
Metin bir mantık
sıralaması içinde ve
bölümü zayıf. (4)
ve/veya sonuç
sıralaması içinde. sonuç bölümü iyi. (6)
bölümü zayıf. (2)
Sonuç bölümü
güçlü. (8)

Konu tamamen
Konu iyi anlaşılmış.
Konunun çoğu
Konuyu, eseri/ metni
anlaşılmış ve
Bütün bölümler
bölümü anlaşılmış.
kavrama,
beklentinin üstünde
tamamlanmış.
Teknolojiden kısmen
konuyla ilgili bilgi
ve ötesinde ayrıntılı
yararlandı. (20)
birikimi, görsel ve
bilgi verildi.
Teknolojiyi ve görsel
teknoloji kullanımı
Teknolojiyi ve
malzemeyi iyi
görsel malzemeyi
kullandı. (30)
çok iyi, yerli
yerinde kullandı.
(40)

Konuyu iyi
anlamamış veya
bölümler eksik.
Teknolojiden etkili
bir şekilde
yararlanamadı. (10)

Türkçeyi doğru ve
etkili kullanabilme
becerisi, vurgutonlama, beden dili
kullanımı

Anlaşılır ve akıcı Çoğunlukla anlaşılır Çoğunlukla etkili bir Anlatım yeterince
konuştu, ses tonunu
ve akıcı konuştu;
biçimde konuştu, bir etkili değildi, zaman
yerine göre
sunum tekniklerini
veya iki sunum
zaman anlatım
değiştirdi ve sunum
etkili kullandı.
tekniği kullanmaya
bozuktu. Sözcük
tekniklerini etkili
Sözcük hazinesi
çalıştı.
hazinesi
olarak kullandı.
oldukça zengin.
Sözcük hazinesi
geliştirilmeli.
Dili seviyesinin
Dik durdu ve
yeterli.
Sunum süresince
biraz üstünde, akıcı
sınıftaki herkesle
Bazen dik durdu ve
posterden okudu
bir biçimde
çoğu zaman göz
göz teması durdu.
veya masaya baktı.
kullandı. Sözcük
teması kurdu. (27)
Ancak, çoğunlukla
(9)
hazinesi çok
notlarına veya sunum
zengin.
ekranına baktı. (18)
Dik durdu, rahat ve
güvenli
görünüyordu.
Sunum boyunca
sınıftaki herkesle
göz teması kurdu.
(36)

Sunum için verilen
zamanı kullanma

Sunum süresi
verimli bir şekilde
değerlendirilmiştir.
(8)

Soruları
cevaplandırabilme

Sorulan tüm
Sorulan sorulardan
soruları ayrıntılı bir
pek çoğunu
şekilde, örnekler
cevapladı, bazı
vererek
sorulara tam olarak
cevaplandırdı. (8) cevap veremedi. (6)

Sunum süresi
yeterince verimli
şekilde
değerlendirilmiştir.
(6)

Sunum süresi
Sunum süresi verimli
yeterince verimli
kullanılmamış,
kullanılamamışsa da
sunum çok kısa
sunum kısmen
sürmüştür. (2)
tamamlanmıştır. (4)
Sadece bazı sorulara
cevap verebildi. (4)

Sadece bazı sorulara
yetersiz cevaplar
verebildi. (2)

Toplam Puan
Öğretmenin Görüşleri:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

TEZ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
ÖDEV TESLİM SÜRECİ

PUAN

Birinci Kontrol ( Tüm okul için belirlenen
ortak puan verilecektir)

-5

İkinci Kontrol ( Tüm okul için belirlenen
ortak puan verilecektir)

-5

Ödevin Zamanında Teslim Edilmesi (Tüm
okul için belirlenen ortak puan verilecektir)

-10

Tez ve Sunum Değerlendirme
Ölçütleri
Tez Değerlendirme 100 Puan
Ağılığı % 50
Sunum Değerlendirme 100 Puan
Ağılığı % 50
SONUÇ

ÖĞRENCİ
PUAN

Öğr. Aldığı Ağırlıklı
Toplam Puanı
Puan
Puanı

Student Name-Surname:
Project title:

Mathematical
Concepts &
Reasoning

Demonstrated
Knowledge

Strategy/Procedures

Mathematical
Terminology and
Notation

2020 - 2021 ACADEMIC YEAR MATHEMATICS DEPARTMENT PROJECT RUBRIC
No:
Class:
Date:

Exceed Expectations
Explanation shows
complete
understanding of the
mathematical concepts
used to solve the
problem(s). Uses
complex and refined
mathematical
reasoning. (28p)
Shows complete
understanding of the
questions,
mathematical ideas,
and processes (24p)

Meet expectations
Explanation shows
substantial
understanding of the
mathematical concepts
used to solve the
problem(s). Uses
effective mathematical
reasoning. (21p)

Need improvements
Explanation shows
some understanding
of the mathematical
concepts needed to
solve the problem(s).
Uses effective
mathematical
reasoning. (14p)

Unexpectable
Explanation shows very
limited understanding of
the underlying concepts
needed to solve the
problem(s) OR is not
written. Little evidence
of mathematical
reasoning. (7p)

Shows substantial
understanding of the
problem, ideas, and
processes. (18p)

Response shows
some understanding
of the problem. (12p)

Response shows a
complete lack of
understanding for the
problem. (6p)

Typically, uses an
efficient and effective
strategy to solve the
problem(s). (20p)

Typically, uses an
effective strategy to
solve the problem(s).
(15p)

Correct terminology
and notation are always
used, making it easy to
understand what was
done. (16p)

Correct terminology
and notation are usually
used, making it fairly
easy to understand what
was done. (12p)

Sometimes uses an
effective strategy to
Rarely uses an effective
solve problems, but
strategy to solve
does not do it
problems. (5p)
consistently. (10p)
Correct terminology
There is little use, or a
and notation are used, lot of inappropriate use,
but it is sometimes not of terminology and
easy to understand
notation. (4p)
what was done. (8p)

Points

Comments

Organisation
( ) Pages
( ) Cover
( ) Preface
( ) Contents
( ) Bibliography

All criterias are done
successfully (12p)

4 of the criterias are
done (9p)

3 of the criterias are
done (6p)

1-2 of the criterias are
done (3p)

TOTAL POINTS

2020 - 2021 ACADEMIC YEAR MATHEMATICS DEPARTMENT PRESENTATION RUBRIC
Student Name-Surname:

Content
Use of Visual Aids,
technology and
support material

Answering
questions

No:

Exceed
Expectations
Subjest is being
understood very
well (28p)
Confident use of
quality visual aids,
graphics and
support material,
furthering audience
understanding.(24p)
Answered all
questions clearly
(20p)

Use of time

Presentation time is
used effectively
(16p)

Use of language &
presentation

Clear, well paced,
well modulated,
2p)¤e ye contact,
well rehearsed, little
need for notes(12p)

Class:

Meet expectations

Need
improvements
Subjest is being
Subjest isn’t being
understood well
understood well
enough (21p)
(14p)
Relevant and
Visual aids,
timely use of visual graphics or support
aids, graphics and
material do not
support material,
increase audience
increasing audience understanding (12p)
understanding
(18p)
Answered some of
Answered almost
the questions and
all questions
the answers weren’t
clearly (15p)
so clear (10p)
Presentation time is Presentation time
used effectively
isn’t used
enough (12p)
effectively enough
(8p)
Clear, good pace
and pronunciation,
good eye contact,
check notes (9p)

Some hesitation,
some eye contact,
but reads mostly
(6p)

Date:

Unexpectable
Subjest isn’t being
understood (7p)
Not enough
supporting visual
aids, graphics or
support material to
increase audience
understanding (6p)
Couldn’t answer the
questions (5p)
Presentation time
isn’t used
effectively and was
too short (4p)
Hesitates, whispers,
poor eye contact
(3p)
TOTAL POINTS

Points

Comment

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ PROJE TEZ DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ
Öğrencinin Adı-Soyadı:
Proje Konusu:
KATEGORİ

Numarası:

ÇOK İYİ

İYİ

Sınıfı:

Tarih:

ORTA

GELİŞTİRİLMELİ

Öğrenci konuyu kısmen
kavramış, konu
bütünlüğünü tam olarak
sağlayamamış, sıradan
örnekler vermiştir. (15)

Öğrenci konunun çok az bir kısmını
kavramış, konu bütünlüğünü
sağlayamamış ve
yetersiz/anlaşılmayan örnekler
vermiştir. (12)

Öğrenci aynı türde
kaynaklardan faydalanmış,
çalışmasını kısmen
destekleyen kanıt ve
alıntılar kullanmıştır. (6)

Öğrenci bir kaynaktan faydalanmış
çalışmalarını kanıt ve alıntılarla
desteleyememiştir.
(4)

PROJE İÇERİĞİ
(Kavrama, tutarlılık,
örneklendirme, özgünlük
ve orijinallik)

Öğrenci konuyu kavramış, sunumu Öğrenci konuyu kavramış, sunumu
kendi içinde tutarlı ve konu
kendi içinde tutarlı ve konu
bütünlüğü içinde vermiş, orijinal ve
bütünlüğü içinde vermiş,
özgün örneklendirmelerle etkili hale
örneklendirmelerle etkili hale
getirmiştir. (25)
getirmiştir. (20)

ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ
(Kaynak kullanımı, kanıt
kullanımı, alıntılar)

Öğrenci oldukça farklı
kaynaklardan faydalanmış,
çalışmasını güçlü kanıt ve alıntılarla
desteklemiştir. (20)

GÖRSEL MATERYAL
KULLANIMI
(Film, Afiş, Dergi,
Fotoğraf vs..)

İçeriğe uygun, çok sayıda ve çeşitli
Kullanılan materyaller içeriğe
Kullanılan materyallerin bir
türde materyal kullanılmıştır.
uygun; yeterli sayıda ancak tek tip
kısmı içeriğe uygundur,
(20)
materyal kullanılmıştır.
yeterli sayıda ve çeşitte
(15)
değildir. (10)

İÇİNDEKİLER
Düzen, Kapak
Önsöz, İçindekiler Son
söz
DİL VE ANLATIM
Dilin doğru ve etkili
kullanılması

Toplam

Öğrenci farklı kaynaklardan
faydalanmış, çalışmasını yeterli
kanıt ve alıntılarla desteklemiştir.
(15)

Kullanılan materyallerin hiçbiri
içeriğe uygun değil ya da yeterli
sayıda ve çeşitte değildir.
(9)

Belirtilen ölçütlerin tümüne tam
olarak yer verilmiştir. (15)

Belirtilen ölçütlerin 3 tanesine yer
verilmiştir. (10)

Belirtilen ölçütlerin
2tanesine yer erilmiştir (8)

Belirtilen ölçütlere yeterince
verilmiştir (6)

Türkçe tamamen doğru ve etkili bir
şekilde kullanılmış. Yazım ve
noktalama kurallarına tezin
tamamında uyulmuş (20)

Türkçe çoğunlukla doğru ve etkili
bir şekilde kullanılmış. Yazım ve
noktalama kurallarına çoğunlukla
uyulmuş. (15)

Türkçe tezin bir kısmında
doğru ve etkili bir şekilde
kullanılmış. Yazım ve
noktalama hataları var. (6)

Türkçe doğru ve etkili bir şekilde
kullanılmamış. Çok sayıda yazım ve
noktalama hataları var. (4)

Yetersiz
(0)

Puan

Öğretmen Görüşü

Grade 12 Oral Presentation Rubric
First Foreign Language (English)

Presentation Skills

The student uses positive body
language (Stands up tall, does not
rock or move in a distracting way,
he/she uses appropriate hand gestures,
he/she does not cross his/her arms). The
student gives eye contact to the audience.
The student has prepared note cards for his/her
presentation that show correct note card technique.
The student does not read from his/her note cards.
The student uses a clear and understandable
voice during the presentation. The student is
easy to understand from all areas of the
classroom.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Language
The student uses correct English grammar,
including the use of verb tenses and articles.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

The student uses correct vocabulary,
especially effective persuasive language.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

The student uses correct pronunciation.
The student speaks at an appropriate pace that
is neither too fast nor too slow.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Information
The student spoke between 5 and 10 minutes

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Power point was clear and effective.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

The student provides sufficient details about his/her
project.
The student was able to answer questions from
audience accurately and confidently.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Total Points:

/ 100

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ PROJE DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ
Öğrencinin Adı-Soyadı:

Numarası:

Sınıfı:12. sınıflar

Tarih:

Proje Konusu:
KATEGORİ
PROJE İÇERİĞİ
( Kavrama, tutarlılık,
örneklendirme, özgünlük
ve orijinallik)

ÇOK İYİ

İYİ

ORTA

GELİŞTİRİLMELİ

Öğrenci konuyu
Öğrenci konuyu
Öğrenci konuyu kısmen Öğrenci konunun çok az
kavramış, sunumu kendi kavramış, sunumu kendi
kavramış, konu
bir kısmını kavramış, konu
içinde tutarlı ve konu
içinde tutarlı ve konu bütünlüğünü tam olarak
bütünlüğünü
bütünlüğü içinde vermiş,
bütünlüğü içinde
sağlayamamış, sıradan
sağlayamamış ve
orijinal ve özgün
vermiş,
örnekler vermiştir.
yetersiz/anlaşılmayan
örneklendirmelerle etkili
örneklendirmelerle
etkili
(16)
örnekler vermiştir.
hale getirmiştir.

(32)

hale getirmiştir.
(24)

(8)

ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ
( Kaynak kullanımı, kanıt
kullanımı, alıntılar)

Öğrenci oldukça farklı
Öğrenci farklı
Öğrenci aynı türde
Öğrenci bir kaynaktan
kaynaklardan
kaynaklardan
kaynaklardan
faydalanmış çalışmalarını
faydalanmış,
faydalanmış, çalışmasını faydalanmış, çalışmasını
kanıt ve alıntılarla
çalışmasını güçlü kanıt
yeterli kanıt ve
kısmen destekleyen
desteleyememiştir.
ve alıntılarla
alıntılarla
kanıt ve alıntılar
(6)
desteklemiştir.
desteklemiştir.
kullanmıştır.
(24)
(18)
(12)

MATERYAL
KULLANIMI

İçeriğe uygun, çok
Kullanılan materyaller Kullanılan materyallerin Kullanılan materyallerin
sayıda ve çeşitli türde içeriğe uygun; yeterli
bir kısmı içeriğe
hiçbiri içeriğe uygun
materyal kullanılmıştır. sayıda ancak tek tip
uygundur, yeterli sayıda değil ya da yeterli sayıda
(20)
materyal kullanılmıştır.
ve çeşitte değildir.
ve çeşitte değildir.
(15)
(10)
(5)

DÜZEN
( ) Sayfa düzeni
( ) Kapak
( ) Önsöz
( ) İçindekiler
( ) Kaynakça

Belirtilen ölçütlerin
Belirtilen ölçütlerin 4
Belirtilen ölçütlerin 3
tümüne tam olarak yer
tanesine yer verilmiştir. tanesine yer verilmiştir.
verilmiştir.
(12)

(9)

(6)

Belirtilen ölçütlerin 1
veya2 tanesine yer
verilmiştir.
(3)

Yetersiz
Puan
(0)

Öğretmen Görüşü

DİL VE ANLATIM
( ) Dilin doğru ve etkili
kullanılması
( ) Yazım kuralları
( ) Noktalama işaretleri

Türkçe tamamen
doğru ve etkili bir
şekilde kullanılmış.
Yazım ve noktalama
kurallarına tamamında
uyulmuş
(12)

Türkçe çoğunlukla
doğru ve etkili bir
şekilde kullanılmış.
Yazım ve noktalama
kurallarına çoğunlukla
uyulmuş.
(9)

Türkçe tezin bir
Türkçe doğru ve etkili bir
kısmında doğru ve etkili şekilde kullanılmamış.
bir şekilde kullanılmış.
Çok sayıda yazım ve
Yazım ve noktalama
noktalama hataları var.
hataları var.
(6)
(3)
TOPLAM PUAN

PROJE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
PROJE TESLİM SÜRECİ

PUAN

Birinci Kontrol ( Tüm okul için belirlenen ortak puan verilecektir)

-5

İkinci Kontrol ( Tüm okul için belirlenen ortak puan verilecektir)

-5

Projenin Zamanında Teslim Edilmesi (Tüm okul için belirlenen ortak puan verilecektir)

-10

Proje ve Sunum Değerlendirme Ölçütleri
Proje Değerlendirme 100 Puan
Ağırlığı % 60

Öğr. Aldığı Puan

Ağırlıklı
Puanı

ÖĞRENCİ
PUAN

Toplam Puanı

Sunum Değerlendirme 100 Puan
Ağırlığı % 40

SCIENCE DEPARTMENT GRADE 12 PROJECT
PRESENTATION RUBRIC
CLASS:……

NAME, SURNAME:
PRESENTATION DATE: ………………………………

NAME OF THE PROJECT: ………………………………………………………………………..

Delivery

Mechanics

Visuals

Content
Knowledge

Organization

Beginning 4

Developing 6

Accomplished 10

Audience cannot
understand presentation
because there is no
sequence of
informatıon.

Audience has difficulty
following presentatıon
because student jumps
around.

Student presents
information in
logical sequence which
audience can follow.

Student presents
information in logical,
interesting sequence
which audience can
follow.

Student does not have
grasp of information;
student cannot answer
questions about subject.

Student is
uncomfortable with
information and is
able to answer only
rudimentary
questions.
Student occasional
used visuals that
rarely support text and
presentation.

Student is at ease with
content. but fails to
elaborate.

Student
demonstrates full
knowledge (more than
required) with
explanations and
elaboration.
Student used
visuals to reinforce
screen text and
presentation.

Presentation had
three misspellings
and or grammatical
errors.

Presentation has no
more than two
misspellings and
grammatical errors.

Presentation has no
misspellings or
grammatical errors.

Student incorrectly
pronounces terms.
Audience members
have difficulty
hearing presentation.

Student's voice is
clear. Student
pronounces most words
correctly.

Student used a clear
voice and correct
precise
pronunciation of
terms.

Student used no
visuals.

Student's presentation
had four or more
spelling
errors and br
srammatical errors.
Student mumbles.
Incorrectly pronounces
Terms and speaks too
Quietly.

TOTAL:

Visuals related to
text and
presentation.

Exemplary 12

SCORE

PART A: PRESENTATION (60 POINTS)

Conclusion and referances

Data &
Results

Procedure

Purpose
Problem

Research

Introduction

Beginning 2

Developing 3

Accomplished 4

Exemplary 5

Does not give any
information about what to
expect in the report.

Gives very little
information.

Gives too much
information more
like a summary.

Presents a concise
lead-in to the
report.

Does not answer any
questions suggested in the
template.

Answers some
questions.

Answers some
questions and
includes a few
other interesting
facts.

Answers most
questions and
includes many
other interesting
facts.

Does not address an issue
related to tide pools.

Addresses a tide
pool issue that is
unrelated to
research.

Addresses an issue Addresses a real
somewhat related issue directly
to research.
related to research
fındings.

Not sequential. most steps
are missing or are
confusing.

Some of the steps
are
understandable;
most are confusing
and lack detail.

Most of the steps
are
understandable;
some lack detail or
are confusing.

Dala table and/or graph
missing information and
are inaccurate.

Both complete,
Both accurate,
minör inaccuracies some ill-formed
and/or illegible
characters.
characters.

Data table and
graph neatly
completed and
very accurate.

Presents an illogical
explanation for findings
and does not address any of
the questions suggested in
the template, referances are
not stated.

Presents an
illogical
explanation for
findings and
addresses few
questions.
Referances are
stated but not
adequate amout of
referances used.

Presents a logical
explanation for
findings and
addresses some of
the questions.

Presents a logical
explanation for
findings and
addresses most of
the questions.

Referances are
adequate but not
stated properley.

Referances are
adequate and
stated properly.

Presents easy-tofollow steps that
are logical and
adequately
detailed.

SCORE

PART B: REPORT (40 POINTS)

Grammar &
Spelling

More than two
errors.

Only one or two
errors.

All grammar and
spelling are
correct.

Illegible writing, loose
pages.

Legible writing,
some ill-formed
letters, print is too
small or too large,
papers stapled
together.

Legible writing,
well-formed
characters, clean
and neatly bound
in a report cover,
illustrations
provided.

Printed, clean and
neatly bound in a
report cover,
illustrations
provided.

Attractiveness

Very frequent grammar
and/or spelling errors.

TOTAL:

TOTAL SCORE: …………….

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜZİK BÖLÜMÜ PROJE DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ
Öğrencinin Adı-Soyadı:
Proje Konusu:
KATEGORİ
PROJE İÇERİĞİ
( Kavrama, tutarlılık,
örneklendirme, özgünlük
ve orijinallik)

Numarası:

ÇOK İYİ

İYİ

Sınıfı:

ORTA

Tarih:

GELİŞTİRİLMELİ

Öğrenci konuyu
Öğrenci konuyu
Öğrenci konuyu kısmen Öğrenci konunun çok az
kavramış, sunumu kendi kavramış, sunumu kendi
kavramış, konu
bir kısmını kavramış, konu
içinde tutarlı ve konu
içinde tutarlı ve konu bütünlüğünü tam olarak
bütünlüğünü
bütünlüğü içinde vermiş,
bütünlüğü içinde
sağlayamamış, sıradan
sağlayamamış ve
orijinal ve özgün
vermiş,
örnekler vermiştir.
yetersiz/anlaşılmayan
örneklendirmelerle etkili
örneklendirmelerle
etkili
(16)
örnekler vermiştir.
hale getirmiştir.

(32)

hale getirmiştir.
(24)

(8)

ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ
( Kaynak kullanımı, kanıt
kullanımı, alıntılar)

Öğrenci oldukça farklı
Öğrenci farklı
Öğrenci aynı türde
Öğrenci bir kaynaktan
kaynaklardan
kaynaklardan
kaynaklardan
faydalanmış çalışmalarını
faydalanmış,
faydalanmış, çalışmasını faydalanmış, çalışmasını
kanıt ve alıntılarla
çalışmasını güçlü kanıt
yeterli kanıt ve
kısmen destekleyen
desteleyememiştir.
ve alıntılarla
alıntılarla
kanıt ve alıntılar
(6)
desteklemiştir.
desteklemiştir.
kullanmıştır.
(24)
(18)
(12)

MATERYAL
KULLANIMI
( Film, Afiş, Dergi,
Fotoğraf vs..)

İçeriğe uygun, çok
Kullanılan materyaller Kullanılan materyallerin Kullanılan materyallerin
sayıda ve çeşitli türde içeriğe uygun; yeterli
bir kısmı içeriğe
hiçbiri içeriğe uygun
materyal kullanılmıştır. sayıda ancak tek tip
uygundur, yeterli sayıda değil ya da yeterli sayıda
(20)
materyal kullanılmıştır.
ve çeşitte değildir.
ve çeşitte değildir.
(15)
(10)
(5)

DÜZEN
( ) Sayfa düzeni
( ) Kapak
( ) Önsöz
( ) İçindekiler
( ) Kaynakça

Belirtilen ölçütlerin
Belirtilen ölçütlerin 4
Belirtilen ölçütlerin 3
tümüne tam olarak yer
tanesine yer verilmiştir. tanesine yer verilmiştir.
verilmiştir.

DİL VE ANLATIM
( ) Dilin doğru ve etkili
kullanılması
( ) Yazım kuralları
( ) Noktalama işaretleri

Türkçe tamamen doğru
ve etkili bir şekilde
kullanılmış. Yazım ve
noktalama kurallarına
tezin tamamında
uyulmuş
(12)

(12)

(9)

Türkçe çoğunlukla
doğru ve etkili bir
şekilde kullanılmış.
Yazım ve noktalama
kurallarına çoğunlukla
uyulmuş.
(9)

(6)

Belirtilen ölçütlerin 1
veya2 tanesine yer
verilmiştir.
(3)

Türkçe tezin bir
Türkçe doğru ve etkili bir
kısmında doğru ve etkili şekilde kullanılmamış.
bir şekilde kullanılmış.
Çok sayıda yazım ve
Yazım ve noktalama
noktalama hataları var.
hataları var.
(6)
(3)
TOPLAM PUAN

Yetersiz
Puan
(0)

Öğretmen Görüşü

PROJE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
PROJE TESLİM SÜRECİ

PUAN

Birinci Kontrol ( Tüm okul için belirlenen
ortak puan verilecektir)

-5

İkinci Kontrol ( Tüm okul için belirlenen
ortak puan verilecektir)

-5

Projenin Zamanında Teslim Edilmesi
(Tüm okul için belirlenen ortak puan
verilecektir)

-10

Proje ve Sunum Değerlendirme
Ölçütleri
Proje Değerlendirme 100 Puan
SONUÇ

ÖĞRENCİ
PUAN

Öğr. Aldığı Ağırlıklı
Puan
Puanı

Toplam
Puanı

