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2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU: Yardımlaşmanın Önemini ve “Yardımlaşma Kurumlarını” araştırarak, sunumunun 

yapılması.  

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre 

Puanlama 

Yöntemi 

8. Sınıf 

Yardımlaşma 

Kurumlarımız 

hangileridir? Bu 

kurumların ana 

görevlerini ve çalışma 

ortamlarını açıklama 

Araştırma, inceleme 

Yardımlaşma Kurumlarımız 

insanın yardım duygularını 

pekiştirme, sosyal açıdan insanı 

geliştirmeyi Allah’ın hoşnutluğunu 

kazanmayı, toplumdaki birlik ve 

beraberliği sağlamayı açıklar. 

1. Dönem  

Dereceli 

Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  

 

Bu projede sizden Yardımlaşma Kurumlarımızın neler olduğu, hangi görevleri üstlendiği ve bu 

kurumların toplumsal etkilerinin açıklanması istenmektedir. Projenizi Times New Roman 12 punto olarak 

bilgisayarda hazırlamalı, Google slide sunumu haline getirmelisiniz. Ödevinizi classroom üzerinden 

teslim etmeniz gerekmektedir.  

 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

1. Kapak  

2. İçindekiler: Sayfa numarası belirtilerek oluşturulur.  

 

İçerik  

• Yardımlaşma kurumlarımız hangileridir? 

• Bu kurumlar hangi amaçla kurulmuştur? 

• Bu kurumların görevleri nelerdir? 

• Bu kurumların toplum üzerindeki etkileri nasıldır? 

• Bu kurumları yaşatmak için neler yapmalıyız? 

                        

Sonsöz  

• Projenin seçilme nedeni 

• Proje hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Projenin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

• Gözlem, inceleme ya da kişilerle kurduğunuz empati ve yaşadığınız duygular  
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Kaynakça: Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.  

 

Ders Kitabı 

Diy. İşleri Bşk. Yayınları 

Kur’an Meali, H. Yazır 

İslam Tarihi-İslam Ansiklopedisi 

 

 ARA KONTROL (Taslak) 

 

Projenizde yardımlaşma kurumlarımızın neler olduğunu ve görevlerini ara kontrol tarihine kadar çeşitli 

kaynaklardan araştırınız. Hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi 

öğretmeninizle paylaşınız. 

 Ara kontrol tarihine kadar yardımlaşma kurumlarımızın toplum üzerindeki önemini ve etkilerini görsel 

materyallerle destekleyerek taslağınızı hazırlamış olunuz. Öğretmeninizin eksiklerin giderilmesi ya da 

çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

 

ÖNERİLER  

 

1. Yardımlaşma Kurumlarımız ile ilgili internet sayfalarını, yazılmış olan kitapları, makaleleri 

inceleyebilirsiniz. Böylece konuyu daha kolay anlayabilirsiniz. 

2. Konuyla ilgili ya da görevli kişilerle röportaj yapabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME  

 

• İçerik, konu hakkında bilgiler (35 puan) 

• Sonsöz (15 puan) 

• Dil ve anlatım / Türkçeyi doğru kullanma ve yazma (10 puan) 

• Kaynakça (10 puan) 

• Proje düzen ve temizliği (10 puan) 

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

• Görsel materyal kullanımı (10 puan) 

 

 


