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2020–2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6.SINIF 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU: HİCRET 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre 

Puanlama 

Yöntemi 

6. Sınıf 

 
Hicretle ilgili 

senaryo yazıyoruz. 

 
Araştırma, iletişim, empati, Türkçeyi 

doğru, güzel ve etkili kullanma, sosyal 

katılım. 

 
 

2. 

Dönem 

Dereceli 

Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  

 

Bu görevde sizlerden hayal gücünüzü kullanarak Müslümanların Medine’ye hicret edişini ele alan bir 

senaryo yazmanız beklenmektedir. Ödevinizi, Times New Roman 12 punto, iki yana yaslı, 1.5 satır 

aralığı olacak şekilde bilgisayarda hazırlamalıdır. Teslimi için bilgisayar çıktısı zorunlu değildir. 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

 
 
1. Müslümanları Mekke’den Medine’ye göç etmesine zorlayan nedenleri araştırınız.  

2.  Medinelilerin Müslümanları Medine’ye davet etmesi “Akabe Biatları” konusunu araştırınız.  

3. Hz. Muhammed’in Medine’ye hicret yolculuğunu ve bu yolculuk da kimin kendisine eşlik ettiğini 

araştırınız.  

4. Müslümanların ve Hz. Muhammed’in Medine’ye geldiklerinde Medineliler tarafından nasıl bir 

şekilde karşılandıklarını araştırınız.  

5. Müslümanların Medine dönemini hakkında bilgi toplayınız.  

6. Toplamış olduğunuz tüm bu bilgilerden yararlanarak “Müslümanların Medine’ye hicret edişi” konulu 

bir senaryo yazınız.  

7. Sizden o dönemi anlatan bir film çekmeniz istenseydi siz nasıl bir film çekmeyi isterdiniz? O dönemi 

filminiz de nasıl ele alır ve anlatırdınız?” sorusunu göz önünde bulundurarak senaryonuzu oluşturunuz. 

Yalnız senaryonuzun kısa, öz ve anlaşılır olmasına dikkat ediniz.  

8. Senaryonuzu oluştururken kitap, dergi ve diğer malzemelerin yanında internet ve benzeri araçlardan 

yaralanabilirsiniz.  

9. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniniz ile sosyal bilgiler öğretmeninizden yardım alabilirsiniz.  

10. Çalışmanızda yararlandığınız kaynakları belirtiniz.  

11. Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.  

12. Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız ve zamanında teslim ediniz.  

13. Çalışmanızı istediğiniz şekilde tasarlayabilir ve sınıfta diğer arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 
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Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

1. Kapak  

 

 Proje ödevinizin kapağında TED İstanbul Koleji amblemi, projenin alındığı ders, projenizin 

konusu, projeyi hazırlayanın adı- soyadı, sınıfı ve okul numarası yer almalıdır. Projenin kapağında 

tüm yazılar Times New Roman 12 Punto ve ortalanmış olmalıdır. 

 

2. İçindekiler  

 

 Sayfa Numarası Belirtilerek Oluşturulur  

  

3. İçerik  

 

 Müslümanların Mekke’den Medine’ye hicret edişini ele alan bir senaryo metni. 

 

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 Hz. Muhammed ve arkadaşlarının Medine’ye hicretini 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. Hz. Muhammed’in Hayatı ile ilgili filmleri izleyebilir ve metinlerini inceleyebilirsiniz. 

 

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) 

 

 
 

  


