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2021–2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

11.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROJESİ  

 

KONU 1: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in örnek özelliklerini ve ahlâkını Kur’an ayetleri ışığında 

araştırınız. 

KONU 2: İslam düşüncesinin oluşumunda Yunus Emre, Mevlâna, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli 

gibi önde gelen Türk mutasavvıflarımızın eserlerinde ve şiirlerinde peygamber sevgisini araştırınız. 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

11. Sınıf 

Hz. Muhammed’in örnek 

özellikleri ve güzel 

ahlakının önemini ve 

etkilerini araştırma 

Araştırma, 

karşılaştırma, 

yorumlama, inceleme 

Peygamberimizi daha iyi 

anlama, tanıma ve onun 

ahlakını örnek almayı 

açıklar. 

Öğretim yılı 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

12. Sınıf 

İslam düşüncesinin 

oluşumunda Yunus Emre, 

Mevlâna, Ahmet Yesevi, 

Hacı Bektaş-ı Veli gibi 

önde gelen Türk 

mutasavvıflarımızın 

eserlerinde ve şiirlerinde 

peygamber sevgisini 

araştırma 

Araştırma, veri toplama, 

Türkçe’yi doğru 

kullanma ve yazma, 

yaşantımıza uyarlama 

Öğretim yılı 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  

 

Bu projede sizden; 

 

11. Sınıf İçin: Peygamberimizin üstün özellikleri, ahlakının evrenselliği, örnekliği, nasıl olduğunun 

tespiti 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 İçin: Verilerinizin kaynak eserlerle güçlendirilmesi ve yorumlanmasının yapılması 

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. 
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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.  

 

 

İçerik  

• Hz. Muhammed’in örnek özellikleri (11.Sınıf için) 

• Peygamberimizin örnek ahlakının önemi (11.Sınıf için) 

• Kur’an’da anlatılan Peygamberimizin örnek ahlakı (11.Sınıf için) 

• Peygamberimizin evrensel ve örnek ahlakını nasıl anlamalı ve uygulamalıyız? (11.Sınıf için) 

• Peygamberimizin insanlara karşı tutumu (11.Sınıf için) 

• Peygamberimizin örnek ahlakının insanlara yansıması ve etkileri (11.Sınıf için) 

• Tasavvufta peygamber sevgisinin önemi (12.Sınıf için) 

• Mutasavvıflarımızın peygamber sevgisi temalı yazıları ve şiirleri (12.Sınıf için) 

• Tasavvufta peygamberin ahlaki özelliklerinin esas alınması (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 format)  

 

Ders Kitabı, 

Hadis Ansiklopedisi, 

Hz. Muhammed’in Hayatı, M. Lings, 

Kur’an Tecümesi, Hamdi Yazır, 

İslam Ansiklopedisi, 

DİB Yayın Sitesi. 

İnternet 
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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. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in özellikleri, evrensel ve örnek ahlakını anlatan kitapları, 

makaleleri, sunumları inceleyebilirsiniz. Böylece konuyu daha kolay anlayabilirsiniz. 

2. Konuyla ilgili DİB internet sitesindeki programları takip edebilirsiniz. 

3. Türk büyüklerinin hayatlarını, düşüncelerini ve eserlerini anlatan kitapları, makaleleri, sunumları 

inceleyebilirsiniz. Böylece konuyu daha kolay kavrayabilirsiniz. 

 

 
 

 

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 / Türkçe’yi doğru kullanma ve yazma (10 p.),  

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

 

 

 

 

 
 
 
 


