
 
 

2020 - 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI  

8.SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

 

KONU: SEÇİLEN ŞİİRLERİ İNCELEME VE YORUMLAMA  

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

8. Sınıf 

Beş farklı şaire ait beş 

şiiri inceleme ve 

belirtilen yönergelere 

göre yorumlama 

Gözlem, araştırma, inceleme, 

Türkçeyi doğru kullanma ve 

yazma, yaratıcı yazma 

2. DÖNEM 
Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler,  

Bu projede sizden beş şiir belirlemeniz ve bu şiirleri incelemeniz beklenmektedir. Bu şiirleri inceledikten sonra bir 

tanesini öyküye dönüştürmeniz, bir tanesini görsel ögeler ile destekleyerek açıklamanız, bir tanesine yeni bir başlık 

bulmanız, bir tanesinin hangi duyguların etkisi ile yazıldığını açıklamanız, bir tanesini de seslendirmeniz 

gerekmektedir. 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 

1. Edebiyatımızdaki şiir antolojilerini inceleyiniz. 

2. Beş farklı şair seçerek bu şairlerin şiirlerini okuyunuz, içlerinden sevdiğiniz beş tanesini belirleyiniz. 

3. Seçtiğiniz şiirleri incelemeye başlamadan önce öğretmeninize danışınız. 

4. Şiirlerden bir tanesini öykü haline getiriniz. 

5. Şiirlerden bir tanesinin sizde çağrıştırdıklarından yola çıkarak şiiri görsel ögelerle ifade ediniz. 

6. Şiirlerden bir tanesine yeni bir isim bulunuz ve bu ismi seçme sebebinizi açıklayınız. 

7. Şiirlerden bir tanesinin yazım aşamasını düşünerek şairin hangi duygular içinde olabileceğiniz yazınız. 

8. Şiirlerin arasından en sevdiğinizi belirleyiniz ve şiiri seslendiriniz. 

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

1. Kapak 

2. İçindekiler  

3. İçerik 

 Şairlerle ilgili ön bilgi yazısı 

 Şiirlerin yazımı ve her biri için yapılan ayrı çalışma. 

 Bir şiir için öyküleme, bir şiir için yeni başlık oluşturma, bir şiir için görseller bulma, bir şiir içinse hangi 

duygunun etkisiyle yazıldığını ortaya koyan bir yazı yazılacaktır. 

 Sevdiği bir şiiri seslendirme 

 

      4.Ön söz-Son söz 

 Ödevin seçilme nedeni 

 Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

 Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 Gözlem ya da incelemelerinizde kurduğunuz empati ve yaşadığınız duygular 

 

5. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  



 
Sadece internetten değil yazılı kaynaklardan da yararlanmanız önerilir. 

 

ARA KONTROL:  

 

Projenizde yaptığınız araştırmalar ve eserleri, eserlerle ilgili aldığınız notları, düşüncelerinizi ve fotoğraflarınızı 

kontrol tarihine kadar belirleyiniz. Kontrol tarihine kadar taslaklarınızı hazırlamış olunuz. Öğretmeninizin, 

eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

 

ÖNERİLER 

 

1. Edebiyatımızdaki şiir antolojilerini inceleyebilir, şair ve şiirleri nasıl bölümlendirildiklerini görebilirsiniz. 

2. Projenizi bilgisayar ortamında hazırlayabilir, kitapçık haline getirebilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME 

Projeniz, öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. 

 

    * İçerik (50 puan)   

 Şairler hakkında bilgi  

 Farklı şairlerin, farklı beş şiiri ve dönüştürme hakkında bilgi  

 Sevdiği bir şiiri seslendirip cd’ye kaydetme  

 

   * Türkçeyi doğru kullanma ve yazma (20 puan)            * Kaynakça (5 puan) 

Sözcükleri doğru yazma                                         Yararlandığı kaynakları tarih göstererek belirtme 

Yazım ve noktalama kurallarına uyma                             

 

   * Düzen (10 puan)     

                                                                                       * Zamanı kullanma (15 puan) 
                                                                                  Belirtilen ara kontrol ve proje teslim tarihlerine uyma  

 

 

 

 


