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2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5.SINIF 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: EVRENDEKİ DÜZEN 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre 

Puanlama 

Yöntemi 

5. Sınıf 

Kur’an-i Kerim’de 

geçen evrendeki düzen 

ile ilgili ayetlerden 

oluşan bir afiş 

hazırlama 

Araştırma, iletişim, anlama, 

ortak duygu/ duygudaşlık, sosyal 

katılım, paylaşma, farklılıklara 

saygı, Türkçeyi doğru kullanma 

 

2. 

Dönem 

Dereceli 

Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili öğrenciler;  

Bu görevde sizden Kur’an-i Kerim’de geçen evrendeki düzen ile ilgili ayetlerden oluşan bir afiş 

hazırlamanız istenmektedir. Afiş CANVA Web2.0 aracı kullanılarak hazırlanabilir. Pdf formatında 

teslim edilmesi gerekmektedir. Teslimi için bilgisayar çıktısı zorunlu değildir. 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

 

Ödevinizi yaparken aşağıdaki adımları uygulayınız.  

 
1. Çalışmanızı nasıl yapacağınızı planlayınız.  

2. Bu çalışmayı arkadaşlarınızla oluşturduğunuz 4-5 kişilik grupla yürütebilirsiniz. (İsteğe bağlı) 

3. Kur’an-ı Kerim mealinden evrendeki düzen ile ilgili ayetleri tespit ediniz. Bu ayetleri 

gruplandırarak en az 5 adet afiş hazırlayınız.  

4. Afişleriniz için bir başlık, bir de slogan oluşturunuz.  

5. Evrendeki düzeni anlatan fotoğraf veya resim de kullanabilirsiniz.  

6. Afişlerinizin hazırlık aşamasında aile büyüklerinizden yardım alabilirsiniz.  

7. Çalışmanın yapım aşamasında öğretmeninizle görüşünüz ve fikir alışverişinde bulununuz.  

8. Okul idaresiyle görüşerek okulun uygun bir yerinde afişlerinizi sergileyebilirsiniz.  

9. Afişleriniz 50x70 cm boyutlarında renkli karton üzerine yapılmalıdır. Daha dayanıklı olması için 

altına mukavva kartonu da kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak Canva uygulaması kullanılarak 

elektronik ortamda öğretmene teslim edilebilir. 

10. Afişinizi renkli kalemle ve simli kalemle süsleyebilirsiniz. Yine pul, sim, elişi kâğıdı vb. 

materyaller de kullanabilirsiniz.  

11. Türkçeyi doğru ve düzgün kullanınız.  

12. Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.  

13. Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız.  

 Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

1. İçerik 

 

 Konuyla ilgili bilgi 

 Konuyla ilgili görseller 
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2. Sonsöz  

 

 Ödevin seçilme nedeni 

 Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

 Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 Gözlem ya da incelemelerinizde kişilerle kurduğunuz iletişim ve yaşadığınız duygular  

  

3. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

Not: Sonsöz ve kaynakça A4 kâğıdına yazılarak broşürün arkasına yapıştırılacaktır. 

 

ARA KONTROL (Planlama- Taslak) 

 

Projenizde evrendeki düzeni Kur’an-ı Kerim mealinden araştırınız.  Evrendeki düzenle ilgili ayetler 

hakkında yeterli bilgileri içeren taslağınızı hazırlamış olunuz. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi 

ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.  Hazırlıklarınızı ve projenin 

devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. 

 

ÖNERİLER  

 

 Kur’an-ı Kerim mealinden faydalanabilirsiniz. 

 CANVA WEB2.0 Tasarım Aracı kullanılabilir. 

   DEĞERLENDİRME  

 

 İçerik: Konu 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


