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2020 - 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI  

 

8.SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

 

KONU: BELİRLENEN ÖZELLİKLERE UYGUN BİR EDEBİYAT DERGİSİ HAZIRLAMA 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

8. Sınıf 
Kendi dergimi 

çıkarıyorum. 

Araştırma, inceleme, basın – yayın 

materyallerini tanıma, yaratıcı yazma, 

Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma ve 

yazma 

2. DÖNEM  Puanlama Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler, 

Bu projede sizden farklı edebiyat dergilerini incelemeniz ve belirtilen yönergelere uygun bir edebiyat dergisi 

hazırlamanız beklenmektedir. 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 

1. Derginizi hazırlayacağınız biçimi belirleyiniz. 

2. Dergi hazırlamak için edebiyat dergileri hakkında bilgi edininiz. 

3. Derginizi görsel olarak biçimlendirerek bölümlere ayırınız. (Hangi web tasarım aracını kullanacağınıza karar 

veriniz. Canva kullanmanız tavsiye edilir fakat dilerseniz başka bir program da kullanabilirsiniz.) 

4. Derginizin şu bölümleri içermesine dikkat ediniz: 

 Bir adet roman ve o romanın yazarının tanıtımı 

 Bir adet şiir incelemesi ve şair tanıtımı 

 En az beş adet kitap önerisi (Sebepleri ve kısa içerikleri ile birlikte) 

 En az üç adet film önerisi (Sebepleri ve kısa içerikleri ile birlikte) 

 En az bir adet köşe yazısı  

 En az bir adet deneme yazısı 

5. Derginizde yer alacaklara karar verdikten sonra derginizin “İçindekiler” bölümünü hazırlayınız. 

6. Seçtiğiniz her bir konu için uygun bilgi, materyal ve resimleri edininiz. 

7. Seçtiğiniz konular hakkında detaylı bilgiler veriniz. 

8. Derginizde daha çok önem verdiğiniz konular için orta sayfayı ayırmak veya büyük manşet atmak gibi 

yöntemler kullanabilirsiniz. 

9. Seçtiğiniz konular ve konuları yansıtan resimlerin dikkat çekici ve ayrıntılı olmasına özen gösteriniz. 

10. Bu ödevin size ne kazandırdığı, ödevi seçme nedeniniz vb. unsurları içeren son söz yazınız. 

11. Derginizi oluştururken yararlandığınız kaynakları belirtiniz.  

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

1. Kapak 

2. İçindekiler  

3. İçerik:  

En az yirmi sayfadan oluşan, farklı konuları içeren, görsel materyaller ile desteklenen, konularına göre ayrılmış 

bölümler  

4. Ön söz-Son söz 

 Ödevin seçilme nedeni 

 Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

 Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 İncelemelerinizde karşılaştığınız durumlar ve belgeselleri izlerken hissettiğiniz duygular 
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5. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

 

ÖNERİLER 

1. Çeşitli edebiyat dergilerini incelemek içeriği derginize nasıl yerleştirmeniz konusunda size fikir verecektir. 

2. Ön söz yazımı için dergilerin “Editörden” bölümlerini inceleyebilirsiniz. 

3. Canva programı bu tür yayınlar hazırlamaya uygun şekilde hazırlanmıştır. Görselleri ve yazıları daha rahat 

yerleştirmek için bu programdan faydalanabilirsiniz. 

 

ARA KONTROL:  

 Derginizin hangi bölümlerden oluşacağını, bölümlerin taslak halinde hazırlanmış halini hazır bulundurunuz.  

 Değişiklik ve eksiklikler için öğretmeninizin görüşünü aldıktan sonra projenize devam ediniz. 

 

DEĞERLENDİRME 

Projeniz, öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. 

 

    * İçerik (50 puan)   
Ön söz ve son söze yer verme 

Derginizin içeriğinde yukarıda verilen tüm bölümlere yer verme ve yazdıklarınızı görsel materyaller ile destekleme 

En az yirmi sayfalık içeriğe yer verme (paragraf ve cümle sayısına dikkat ederek) 

Türü dikkate alarak yazma 

       Son söze yer verme 

   * 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) 
Yazı ve resimleri düzenli yerleştirme                         Belirtilen ara kontrol ve proje teslim tarihlerine uyma  

Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat etme  

  

 

 
 
 
 
 

 


