
 

 

 

 

 

 

2021- 2022 ÖĞRETİM YILI  

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ  

 

10. SINIF PROJE KONULARI 

 

 

KONU: Sözcüklerden Edebiyata 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

10. Sınıf 

10.sınıf müfredatı 

kapsamında yer alan 

kişi, kavram ve 

terimlerden kart oyunu 

hazırlama 

Araştırma, yorumlama, 

analiz ve sentez 

yapabilme, uygulama 

 

Öğretim yılı 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  

 

Bu ödevle, 10.sınıf süresince öğrendiğiniz tüm kavram, terim, eser ve edebî şahsiyetlerle ilgili 

ayrıntıları, anahtar kavram ve sözcükleri pekiştirmek; araştırma yapma ve yaptığınız araştırmanın 

sonuçlarını sistemli şekilde bir araya getirip doğru yerde kullanma becerinizi geliştirmek amaçlanmıştır. 

Proje sonunda, yönerge yardımıyla, tamamen kendi seçtiğiniz içerikten oluşacak bir kart oyunu ortaya 

çıkacaktır. 

Kart oyununu, seçeceğiniz bir dijital  platformda tasarlamanız (Canva, Flash Card…)ve ödev teslimini 

de  yine aynı dijital platform üzerinden gerçekleştirmeniz gerekmektedir. 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

1.  Oyununuz 30 karttan oluşmalıdır. 

2.  Her kartta 10.sınıf müfredatından seçeceğiniz bir edebî şahsiyet, eser, kavram ya da terim 

olmalıdır. Seçtiğiniz kişi ya da kavramı kartın üst kısmına yazıp altına bu kişi ya da kavramın 

anlatılmasını kolaylaştıracak dört anahtar sözcük ya da sözcük grubu yazmalısınız. 

ÖRNEK: 

 

Oyun kartlarımdan birinde Yunus Emre’yi anlatmaya karar verdim. 

 

 

 

 

 

 

 

                        YUNUS EMRE 

                            Halk Şiiri 

                             Hoşgörü 

                                 Din 

                               Tekke 



 

 

 

 

 

 

    Oyunun amacı, kartın üstündeki anahtar sözcükleri kullanmadan Yunus Emre’yi anlatabilmek. 

    

3. Oyununuzdaki 30 kartın 10’unda edebî şahsiyetler anlatmaya çalışmalısınız. Diğer 20 kartta 

terim ve kavramlar olmalıdır.  

4. Seçeceğiniz tüm içerik, 10.sınıf kazanımlarından oluşmalıdır. 

5. Seçeceğiniz içerikte tekrara düşmemelisiniz. 

6. Kartlarınızda kullanacağınız kişi, eser, terim ya da kavramlarla ilgili araştırma yaparak onlara 

dair ipucu olacak anahtar sözcükleri belirlemelisiniz. 

7. Belirlediğiniz anahtar sözcük ya da kavramların hepsini karta yasaklı sözcük olarak 

koymamalısınız çünkü karttaki içeriğin anlatılması için bazı ipuçlarına ihtiyaç olacaktır. 

Dolayısıyla bazı sözcükleri, karttaki sözcüğü anlatmak için kullanmanız gerekecektir. 

8. Oyunu hazırlarken kullanacağınız kaynakları Word dosyasına yazarak teslim aşamasında 

öğretmene sunmalısınız. 

9. Bu oyunun kuralları “Tabu” oyunu ile benzer özellikler göstermektedir. 

       İçerik ve Biçim: 

 

1. Oyununuza bir kapak tasarlamalısınız. 

2. Oyununuza uygun bir isim bulmalısınız. 

3. Seçtiğiniz dijital platformda 30 kartı ayrı ayrı hazırlamalısınız. Bu kartların tasarımını da 

seçeceğiniz şablonla kendiniz yapmalısınız. 

4. Hazırladığınız oyun, gerektiğinde oynanmak üzere kart olarak indirilecektir. 

       Değerlendirme: 

Projeniz yönergedeki özellikler ölçüt alınarak değerlendirilecektir. 

 

I. ARA KONTROL (Planlama) 

Projenizde kullanacağınız kavram, kişi, eser ve terimleri belirleyiniz. Bunlarda on tanesi edebî şahsiyet, 

en az beş tanesi eser, diğerleri kavram ya da terim olmalıdır. Hazırlıklarınızı ve projenin devamında 

yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. 

 

II. ARA KONTROL (Taslak) 

İkinci ara kontrol tarihine kadar kartların yarısı taslak olarak hazırlanmış, diğerleri ile ilgili anahtar 

sözcükler belirlenmiş olmalıdır. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın 

geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız. 

 

 
                 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

KART OYUNU DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE PUANLARI MÜKEMMEL ÇOK İYİ İYİ GELİŞTİRİLMELİ YETERSİZ 

1.   Oyunda 30 kart yer almaktadır. 9 7 5 4 2 

               2. Bunlardan en az beş tanesi eser adı, on tanesi edebî şahsiyet  

               diğerleri kavram ya da terimdir. 8 7 5 4 1 

       3. Kart içeriklerinde tekrara düşülmemiştir. 10 8 6 4 1 

4. Kart içerikleri 10.sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. 

 
12 10 8 6 1 

5.Seçilen sözcük, kişi ya da eserle ilgili doğru anahtar sözcükler 

kullanılmıştır. 
16 13 11 9 1 

6.Oyun, görsel ögeler ve tasarım  yönünden ilgi çekicidir. 
    15     12    10 8 1 

7.Oyunun kapağı özenli hazırlanmıştır. 8 6 4 3 1 

8.Oyuna uygun bir isim bulunmuştur. 8 6 4 3 1 

10.Kaynakça(Bibliyografya) vardır.  

(Bu bölümde oyunu oluştururken yararlanılan tüm kaynaklar –internet 

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

kategorilere ayırılarak alfabetik sırayla verilmiştir.) 

8 6 4 3 1 

12.Oyun özenli bir şekilde teslim edilmiştir. 6 5 3  2 0 

TOPLAM: 100 80 60 46 10 


