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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: HZ. MUHAMMED’İN EĞİTİME- ÖĞRENİME ÖNEM VERMESİ 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre 

Puanlama 

Yöntemi 

6. Sınıf 

Hz. Muhammed’in 

eğitime- Öğrenime 

önem vermesini 

araştırıyoruz. 

1. Araştırma  

2. Mekân ve kronolojiyi doğru 

algılama  

3. Verileri toplama ve sıraya koyma 

4. Empati kurma  

5. Eleştirel düşünme  

6. Türkçeyi doğru kullanma.  

 

2. 

Dönem 

 

Dereceli 

Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili öğrenciler; bu görevde sizden Hz. Muhammed’in eğitime verdiği önemi anlatan bir afiş- pano 

hazırlamanız istenmektedir. 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  

 

Ödevinizi yaparken aşağıdaki adımları uygulayınız.  

 

 Çalışmanızı nasıl yapacağınızı planlayınız.  

 Öğrenmenin önemini ve Peygamber Efendimizin öğrenmeye verdiği önemi araştırınız (Bunun 

için Hz. Muhammed’in Medine de yaptırmış olduğu Mescid-i Nebi deki “Suffa’yı “ yine Bedir savaşında 

ki esirleri on Müslüman’a okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakması olayını araştırınız. 

) 

 Gazetelerden, dergilerden çalışmanızı destekleyen fotoğraf, resim veya yazılar toplayarak 

ürününüzü zenginleştirebilirsiniz.  

 Kaynak olarak ders kitabımızı, Kuran, DİA(Diyanet İslam Ansiklopedisi)’yı kullanabileceğiniz 

gibi internet ortamından da faydalanabilirsiniz.  

 Türkçeyi doğru ve düzgün kullanınız.  

 Çalışmanızı zamanında tamamlayarak teslim ediniz. 

 

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  

 Konuyla ilgili bilgi 

 Konuyla ilgili görseller 
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4. Sonsöz  

 

 Ödevin seçilme nedeni 

 Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

 Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

5. Kaynakça 

 

 Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz. 

 

 

ARA KONTROL (Planlama- Taslak) 

 

Projenizde Hz. Muhammed(sav) in öğrenimle ilgili faaliyetlerini çeşitli kaynaklardan araştırınız. 

Hazırlıklarınızı ve Hz. Muhammed(sav) in öğrenimle ilgili faaliyetleri hakkında yeterli bilgileri içeren 

taslağınızı, projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninizin, 

eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız. 

 

ÖNERİLER  

 

 Hz. Muhammed’in öğrenimle ilgili faaliyetleriyle ilgili makaleleri, internet bilgilerini 

okuyabilirsiniz, büyüklerinizin görüşlerine başvurabilirsiniz.  

 Hz. Muhammed’in öğrenimle ilgili faaliyetlerini, öğrenime çok önem verdiğini çeşitli 

kaynakları araştırarak öğrenebilirsiniz.   

  

DEĞERLENDİRME  

 

 İçerik: Konu hakkında bilgiler (40p),  sonsöz (10p) 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


