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TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

 
 

 

KONU: HAYALİMDEKİ ÜLKE PROJESİ 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

5. Sınıf 
Hayalimdeki 

Ülke 

Araştırma, inceleme, yaratıcı, özgün bir ürün 

ortaya koyma, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel 

kullanma ve yazma 

2020-20201 

Eğitim-Öğretim 

Yılı  

Puanlama Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler, 

Bu projede, nasıl bir ülkede yaşamak istediğinizi detaylıca düşünerek, hayali bir ülke yaratmanız beklenmektedir. 

ARAŞTIRMA/ ÖN ÇALIŞMA- UYGULAMA 

1. Yarattığınız ülke baştan sona kendi hayal gücünüzün ürünü olmalıdır. 

2. Atlaslardan çeşitli ülkelerin bayraklarını ve haritalarını inceleyiniz. Hayal ettiğiniz ülkenin haritasını ve bayrağını 

ödevinize ekleyiniz. 

3. Yazılarınız bilgisayar ortamında veya kendi el yazınızla yazabilirsiniz. 

4. Görsellerden sıkça yararlanmayı unutmayınız. 

 

Projeniz aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmalıdır: 

1) Kapak  

2) İçindekiler  

 

 Hazırladığınız proje hakkında bilgilendirme yazısı 

 Yarattığınız ülkenin adı, dili, nüfusu, bitki örtüsü, yaşam biçimleri, doğal kaynakları, kültürel özellikleri, 

marşı, bayrağı, iklimi vb. başlıklar açılması ve bu bölümlerin görsellerle desteklenmesi 

 Her başlık altına ülkenizin özelliğinin en az iki paragraf halinde, detaylı tümcelerle yazılması 

 Yarattığınız ülkede yaşayan insanların geçim kaynakları, giyimleri, dinledikleri müzikler hakkında bilgi 

verilmesi 

 Ülkenizin marşı, doğa özellikleri, nüfus yoğunluğu, yaşam biçimleri, kültür ve gelenekleri hakkında bilgi 

verilmesi 

 

3) Ön söz- Son Söz (Ödevin seçilme nedeni, ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız, ödevin kişisel gelişiminize, 

bakış açınıza katkısı, gözlem ya da incelemelerinizde yaşadığınız duygular vb) 

 

4) Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.) 
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ÖNERİLER 

1. Metinlerinizi oluştururken farklı ülkelerin özelliklerini inceleyebilir, atlaslardan yaralanabilirsiniz. Ancak ödevin 

tamamında interneti kullanmayınız. 

2. Ön söz yazımı için dergilerin “Editörden” bölümlerini inceleyebilir ya da basın-yayın bölümünden bilgi alabilirsiniz.  

3. Yazılarınızda bir ülkeyi oluşturan tüm unsurların bulunmasına dikkat ediniz. 

4. Yazılarınızda detaylı betimlemelerden yaralanınız. 

5. Yazılarınızı çeşitli başlıklar altında gruplayıp ve bölümlere ayırınız. 

 

ARA KONTROL:  

 Ülkenizin adına ve neden o ismi seçtiğinize, bu ülkenin genel özelliklerine, hangi başlıkları açacağınıza karar 

vermiş olmanız gerekmektedir. 

 Projenizde yer vermek istediğiniz yazıları ve çalışmalarınıza ait taslağı öğretmeninizle paylaşınız. 

 Öğretmeninizin eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

 

DEĞERLENDİRME 

Projeniz, öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. 

 

    * İçerik (50 puan)   

 Ön söz ve son söze yer verme 

 Yaratıcı bir isim ve ülkenin bu isimle uyumu 

 Verilen bölümleri oluşturma 

 Farklı kaynaklardan yararlanma 

 Kapak tasarımı 

 Harita hazırlama 

 Bayrak tasarlama 

 Tüm çalışmalarda yaratıcı ve özgün olabilme 

 Görsel kaynaklardan yeteri kadar yararlanma 

 

 

   * 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  

Yaratıcı bir kitapçık oluşturma 

 

 

 
 

 


