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2020–2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6.SINIF 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: KUTSAL KİTAPLAR 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre 

Puanlama 

Yöntemi 

6. Sınıf 

 
 İlahi kitaplarla ilgili 

broşür hazırlama 

(Word ya da Pdf 

uzantılı hazırlanabilir) 
 

 

 
Araştırma, iletişim, empati, 

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili 

kullanma, sosyal katılım. 

 
 

2. 

Dönem 

Dereceli 

Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  

 

Bu görevde sizlerden ilahi kitaplarla ilgili tanıtıcı broşürler hazırlamanız beklenmektedir. Çalışmanızı 

Word ya da pdf uzantılı olacak şekilde hazırlayabilirsiniz. Teslimi için bilgisayar çıktısı zorunlu 

değildir. 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

 
1. İlahi kitaplar hakkında araştırma yapınız.  

2. Konuyla ilgili görsel malzemeler bulunuz.  

3. Küçük notlar, ilgili şiirler, el çizimi resimler, vb. ile broşürlerinizi zenginleştiriniz.  

4. Konuyla ilgili kullanabileceğiniz bilmece ve bulmacalar da hazırlayabilirsiniz.  

5. Çalışmanızı yaparken kitap, gazete, dergi, kütüphane, internet vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.  

6. Çalışmanızın her aşamasında öğretmeninizden yardım alabilirsiniz.  

7. Çalışmanızın sonunda yararlandığınız kaynakları belirtiniz.  

8. Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.  

9. Çalışmanızın yönergeye uygunluğunu kontrol ediniz ve zamanında teslim ediniz.  

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır. 

 

1. Kapak  

 

2. İçindekiler  

 Sayfa Numarası Belirtilerek Oluşturulur  

  

3. İçerik  
 

 Kutsal Kitaplar ile ilgili bilgilendirici açıklamalar, fotoğraf, resim, bilmece, bulmaca ve el 

çizimleri 
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4. Sonsöz  

 Ödevin seçilme nedeni. 

 Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız. 

 Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı. 

 Gözlem ya da incelemelerinizde kişilerle kurduğunuz iletişim ve yaşadığınız duygular. 

 

5. Kaynakça 

 

 Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz. 

 

ARA KONTROL (Planlama- Taslak) 

 

Projenizde İlahi kitaplar, hangi peygamberlere gönderildiği, gönderiliş zamanı, hangi dinin kutsal kitabı 

olduğu gibi bilgileri çeşitli kaynaklardan araştırınız. Hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı 

düşündüğünüz taslağınızı öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da 

çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız. 

 

ÖNERİLER  

 

1. Konuyla ilgili daha önce yapılmış ürünlerden faydalanarak kendinize çalışma planı hazırlayabilirsiniz. 

 

2. Ailenize, büyüklere ve çevrenizdeki kişilere kutsal kitaplar ile ilgili danışabilirsiniz.  

 

DEĞERLENDİRME  

 

 İçerik: Eserler hakkında bilgiler (35p),  sonsöz (15p) 

 Görsel materyal kullanımı (10p) 

 Dil ve anlatım / Türkçeyi doğru kullanma ve yazma (10p) 

 Kaynakça (10p) 

 Proje düzen ve temizliği (10p) 

 Zamanlama (Ara kontrol ve teslim tarihlerine uyulması) (10p) 

 

 

 
 

 

  


