
 
 

 

 

2021- 2022 ÖĞRETİM YILI  

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ  

 

10. SINIF PROJE KONULARI 

 

 

KONU: SESLİ ŞİİR ANTOLOJİSİ 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

10. Sınıf 

Farklı şairlerin 

şiirlerinden oluşan bir 

albüm hazırlama 

Araştırma, yorumlama, 

analiz ve sentez 

yapabilme, uygulama 

 

Öğretim yılı 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  

 

Şiir okuma alışkanlığı ve becerisi; okuduğunuz şiirleri anlamlandırma becerilerini kazanmanız ve birinci 

dönem  “Şiir” ünitesinde öğrendiğiniz şiir yorumu, şiir türleri, şiirin biçimsel özellikleri (ölçü, uyak, 

redif,  nazım birimi, nazım türü…) hakkındaki bilgilerinizi kendi ilgi ve beğenileriniz doğrultusunda 

seçeceğiniz şiirler üzerinde uygulama olanağı sağlamak amaçlanmıştır. Proje sonunda, yönerge 

yardımıyla, tamamen kendi seçtiğiniz şiir ve bu şiirlerle ilgili yapacağınız çalışmalardan oluşan bir şiir 

CD’si ortaya çıkacak. 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

1.  CD’niz on şiirden oluşmalıdır. 

2. Ödeviniz, kaynakça ve eğer ekleyecekseniz karikatür, resim ve fotoğraf dışında, sesli bir ödev 

olacaktır. Tüm çalışmayı sesli olarak CD’ye kaydetmek suretiyle gerçekleştirmeniz gerekir. 

3.  CD’de kullanacağınız şiirlerden en az iki tanesi “Halk Edebiyatı” ve “Divan Edebiyatı”nı 

örneklendiren birer şiir olmalıdır.  

4. Diğer şiirleri kendi istediğiniz dönemlerden seçebilirsiniz.  

5. CD’ye çeviri şiir almak isterseniz sadece bir tane alabilirsiniz.  

6. Seçtiğiniz şiirlerin tümünü şiir okuma kurallarına uygun olarak kendiniz seslendirmelisiniz.  

7. Şiirlerin altına fon müziği koymanız, çalışmanızı daha etkileyici kılacaktır. 

8. Şiirler farklı şairlere ait olmalıdır. Aynı şairden birden fazla şiir alamazsınız.  

9. CD’ye almaya karar verdiğiniz bu on şiirden iki tanesinin biçim ve içerik olarak açıklamasını ve 

yorumunu sesli olarak yapmalısınız.  

10. Diğer şiirler hakkında ise onları neden antolojinize aldığınızı CD’de sesli olarak açıklamalısınız. 

11. Seçtiğiniz şiirler ile örtüştüğünü düşündüğünüz resim, fotoğraf veya karikatürleri de ödeve ilave 

edebilir; dilerseniz siz resim/karikatür çizerek şiiri canlandırabilirsiniz. 

12. Seçtiğiniz şiirlerin şairlerini de belirtmelisiniz. Şairlerin yaşamöykülerinden de kısaca 

bahsetmelisiniz.  

13. Şiirleri alıntıladığınız kaynakları mutlaka kaynakça olarak bir Word dosyası olarak ödeve 

eklemelisiniz.(internet adresleri ve kitap künyeleri).  

        



 
 

 

İçerik ve Biçim: 

CD antolojiniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

1. Önsöz (Bu bölümde sesli antolojinizi tanıtan bir konuşma yapmalısınız.) 

2. CD’de yer alan şiirlerin isimlerini sırasıyla söylemelisiniz. 

3. CD’niz tamamlandıktan sonra bir kopyasıyla kaydetmelisiniz. 

 

            Değerlendirme: 

Projeniz yönergedeki özellikler ölçüt alınarak değerlendirilecektir. 

 

I. ARA KONTROL (Planlama) 

Projenizde kullanmak üzere farklı şairlerin şiir seçkisinden oluşan bir dosya hazırlayınız. Bunlardan en 

az iki tanesi “Halk Edebiyatı” ve “Divan Edebiyatı”nı örneklendiren birer şiir olmalıdır. Diğer şiirleri 

kendi istediğiniz dönemlerden seçebilirsiniz. Antolojinize çeviri şiir almak isterseniz sadece bir tane 

alabilirsiniz. Şiirler farklı şairlere ait olmalıdır. Bu kontrolde şiirlerin yarısını seslendirmiş olmanız 

gerekmektedir. Aynı şairden birden fazla şiir alamazsınız. Hazırlıklarınızı ve projenin devamında 

yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. 

 

II. ARA KONTROL (Taslak) 

İkinci ara kontrol tarihine kadar iki tanesini “yorumlayan” birer konuşma tamamlanmış, diğer şiirlerle 

ilgili olarak da onları neden antolojinize aldığınızı açıklayan birer konuşma hazırlamış olmalısınız. 

Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate 

alınız. 

 
   

                  

 

  



 
 

 

 

SESLİ ANTOLOJİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE PUANLARI MÜKEMMEL ÇOK İYİ İYİ GELİŞTİRİLMELİ YETERSİZ 

1.    Antolojide 10 şiir yer almaktadır. 8 7 6 5 2 

               2.  Şiirler, vurgu ve tonlama dikkate alınarak etkileyici şekilde 

               seslendirilmiştir. 6 4 2 1 0 

      3. Şiirler farklı şairlere aittir. Aynı şairden birden fazla şiir 

       alınmamıştır.  
7 6 5 4 1 

4.Bu on şiirden iki tanesi “yorumlanmıştır. 

• Şiir yorumları yorumlama ölçütlerine uygun yapılmıştır.  

           (Hem biçim hem içerik üzerinde durulmuştur) 

16 12 8 6 1 

5.Diğer şiirlerin neden antolojiye alındığı açıklanmıştır. 8 7 6 5 1 

6.Antoloji görsel ve işitsel öğelerle zenginleştirilmiştir.    12     9    6 4 1 

7.Şairlerin yaşamöyküleri eklenmiştir.  7 6 5 4 1 

8.CD’nin başına antolojiyi  tanıtan bir konuşma eklenmiştir. 8 7 6 5 1 

9.CD’deki şiirlerin isimleri sırasıyla söylenmiştir. 

        (Şiirler, şairlerin biyografileri, yorum veya öyküleriniz, eklemişseniz  

        görsel malzemeler-resim, karikatür- tüm bunların sayfa  

        numaraları/aralıkları) 

8 7 6 5 1 

10. Şiirlerden en az iki tanesi “Halk Edebiyatı” ve “Divan Edebiyatı”nı 

örneklendiren şiirlerdir. 

 

8 7 6 5 1 

11. Kaynakça(Bibliyografya) vardır.  

(Bu bölümde antolojiyi oluştururken yararlanılan tüm kaynaklar –

internet adresleri, kitap künyeleri, süreli yayın(gazete-dergi) 

künyelerini- kategorilere ayırılarak alfabetik sırayla verilmiştir.) 

 

6 4 2 1 0 

12.CD antoloji, özenli bir şekilde teslim edilmiştir. 6 4 2  1 0 

TOPLAM: 100 80 60 46 10 


