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2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

11.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU: İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞINI İNCELEYEREK, MÜSLÜMAN BİLGİNLERİN BİLİM VE 

MEDENİYETE KATKILARINI ARAŞTIRINIZ. 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre 

Puanlama 

Yöntemi 

11. 

Sınıf 

Hz. Muhammed’in ilme verdiği 

önemden hareketle İslam 

Medeniyetinde eğitim-öğretim 

faaliyetleri hakkında araştırma 

Araştırma, inceleme, yorumlama,                        

Hz.Muhammed’in ilme verdiği 

önemin etkilerini ve Müslüman 

bilginlerin medeniyete etkilerini 

açıklar. 

Öğretim yılı 

süresince 

Dereceli 

Puanlama 

Anahtarı 

 

12.Sınıf 

İslam kültürünü, Müslüman 

bilginlerin buluşlarını ve dünya 

medeniyetine katkılarını açıklama 

Araştırma, inceleme, yorumlama,                    

sunum hazırlama, 

İslam kültürünün etkilerini ve 

Müslüman bilginlerin medeniyete 

etkilerini açıklar. 

Öğretim yılı 

süresince 

Dereceli 

Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  

 

Bu projede sizden; 

 

11. Sınıf için: Hz. Muhammed’in ilim ile ilgili hadislerini bularak, Müslümanların ilim öğrenmede 

etkisini açıklama ve İslam medeniyetinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin neler olduğunun araştırılması 

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. 

 

12.Sınıf için: İslam uygarlığının gelişim sürecinin ve Müslüman bilginlerin medeniyete katkılarının neler 

olduğunun araştırılması istenmektedir. Projenizi Word formatında Times New Roman 12 punto olarak 

bilgisayarda hazırlamalı ayrıca Powerpoint Arial 32 punto olarak da bir sunum hazırlamalısınız ve Google 

Classroom üzerinden göndermelisiniz. 

 

Araştırma/Ön Çalışma-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,  
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Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

1. Kapak  

 

2. İçindekiler: Sayfa numarası belirtilerek oluşturulur.  

 

İçerik  

• İslam kültür ve uygarlığı (11.Sınıf için) 

• İslam medeniyetinde eğitim-öğretim faaliyetleri (11.Sınıf için) 

• İslam kültürünün etkileşim süreci (11.Sınıf için) 

• İslam uygarlığının yayılması (11.Sınıf için) 

• Müslüman bilginler ve medeniyete katkıları (12.Sınıf için) 

• Müslüman bilginlerin yazdığı eserler (12.Sınıf için) 

• Müslüman bilginlerin önemli buluşları (12.Sınıf için) 

 

      

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 formatında) 

 

Ders Kitabı, 

Hadis Kitapları (Kütüb-sitte, Riyâzu's Sâlihîn) 

Osmanlı Müellifleri(yazarlar) 

İslam Ansiklopedisi-Osmanlı Tarihi, 

Diy. İşleri Başk. Yayın Sitesi. 

 
 

 

I. ARA KONTROL (Planlama) 

 

Projenizde İslam kültür ve uygarlığını inceleyiniz, Müslüman bilginlerin buluş ve katkılarını 1. ara 

kontrol tarihine kadar çeşitli kaynaklardan araştırınız. Hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı 

düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. 

 

II. ARA KONTROL (Taslak) 

 

2. ara kontrol tarihine kadar İslam kültür ve uygarlığının dünya medeniyetine etkilerini ve Müslüman 

bilginlerin çalışmalarının yer aldığı bilgileri içeren belgelerinizi hazırlamış olunuz. Öğretmeninizin 

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

 

1. İslam kültür ve uygarlığını anlatan makaleleri, internet bilgilerini takip ediniz. Böylece konuyu daha 

kolay anlayabilirsiniz. 

2. Müslüman bilgin ve buluşlarıyla ilgili sunumları izleyebilirsiniz.  

 

DEĞERLENDİRME  

 

• İçerik, konu hakkında bilgiler (35 p.),  

• Sonsöz (15 p.), 

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

• Kaynakça (10 p.), 

• Görsel materyal (10 p.), 

• Proje düzen ve temizliği (10 p.), 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 


