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2021–2022 ÖĞRETİM YILI 

10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU: Din, Kültür ve Sanat bağlamında İslam Sanatının oluşumu ve gelişimini araştırınız. 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

10. Sınıf 

Din, Kültür ve Sanat 

bağlamında İslam Sanatının 

oluşumu ve gelişimini 

araştırma 

Araştırma, 

karşılaştırma, 

yorumlama, inceleme 

İslam Sanatını daha iyi 

tanıma ve anlamayı 

açıklar. 

Öğretim yılı 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  

 

Bu projede sizden; 

 

İslam sanatının ortaya çıkışı, gelişimi ve etkilendiği faktörleri araştırmanız beklenmektedir. Çalışmanın 

Classroom’da adınıza oluşturulan Google Dokümanlar üzerinden yapılması istenmektedir. Classroom’da 

adınıza oluşturulan Google Dokümanlar üzerinden teslim edilmeyen ödevler ve başka bir mecradan 

gönderilecek ödevler değerlendirilmeyecektir. 

 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

 

• Ödevinizi yazarken aşağıdaki kurallara uyulması beklenmektedir: 

Times New Roman 12 punto 1,5 satır aralığı ve kâğıt düzenine (kenar boşlukları) riayet edilerek 

yapılması, 

Hazırladığınız ödevin özgün bir çalışma olması, 

Yararlanılan kaynakların kaynakçada MLA formatında gösterilmesi, 

 

Yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uyulması ve anlatım bozuklukları yapılmaması,  

 

 

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

1. Kapak  

 

2. İçindekiler: Sayfa numarası belirtilerek oluşturulur.  
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İçerik  

• Din, Kültür ve Sanat ilişkisi 

• Sanatın tanımı ve ilgilendiği alanlar 

• İslam sanatının ortaya çıkışı 

• İslam sanatının referans aldığı yönler 

• İslam sanatının heykel ve resme bakış açısı  

• İslam sanatında mimarinin gelişimi 

• İslam mimarisinde ilk yapılan ibadethane hakkında bilgi verilmesi 

 

Sonsöz  

 

• Projenin seçilme nedeni 

• Proje hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Projenin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

• Gözlem, inceleme ya da kişilerle kurduğunuz empati ve yaşadığınız duygular.  

 

Kaynakça: Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz. (MLA formatı) 

 

Ders Kitabı, 

Oleg Grabar, “İslam Sanatının Oluşumu” 

Mustafa Yıldırım, “İslam, sanat ve estetik” makalesi 

Banu Ayten AKIN, “İslamiyet’in yarattığı dünyada sanatın yeri” makalesi 

İslam Ansiklopedisi, 

DİB Yayın Sitesi. 

 

I. ARA KONTROL (Planlama) 

 

Projenizde izlemeyi planladığınız adımları ilk ara kontrol tarihine kadar belirleyiniz. Projenizde 

yaptığınız hazırlıkları, araştırmalarınızı, gözlemlerinizi ve proje ile ilgili yapmayı düşündüklerinizi 

öğretmeninizle paylaşınız. 

II. ARA KONTROL (Taslak) 

 

İkinci ara kontrol tarihine kadar yeterli çalışmaları içeren taslağınızı hazırlamış olunuz. Öğretmeninizin, 

eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

 

  

ÖNERİLER  

 

1. İlk dönem İslam Sanatının doğuşunu ve gelişimini anlatan kitapları, makaleleri, sunumları 

inceleyebilirsiniz. Böylece konuyu daha kolay kavrayabilirsiniz. 

2. Konuyla ilgili DİB internet sitesindeki programları takip edebilirsiniz. 
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DEĞERLENDİRME  

 

• Proje düzen ve temizliği (10 p.),  

• Kaynakça (10 p.),  

• Konuyu kavrama ve doğru anlama (15 p.),  

• Yapılan araştırmalar, araştırma kapsamının yeterliliği (20 p.),  

• Özgünlük (15 p.),  

• Sonsöz (10 p.),  

• Dil ve anlatım / Türkçeyi doğru kullanma ve yazma (10 p.),  

• Zamanlama (ara kontrol ve teslim tarihlerine uyulması) (10 p.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


