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2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

8. SINIF TÜRKÇE DERSİ 

 

 

Konu: Edebiyat ile ilgili paylaşımların yapıldığı bir sosyal medya hesabı yönetme 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

8. Sınıf 

Sosyal 

Medya 

Hesabım 

Araştırma, inceleme, basın – yayın 

materyallerini tanıma, yaratıcı yazma, 

Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma 

ve yazma 

1. dönem Puanlama Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler, 

Bu projede sizden bir sosyal medya hesabı açarak edebiyat ile ilgili paylaşımlar (kitaplardan alıntılar, kitap 

ve tiyatro tanıtımları, şiirler, ilgili görseller, sözsüz karikatürler…) yapmanız ve bu hesabı düzenli şekilde 

yönetmeniz beklenmektedir. 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 

1. Sosyal medya hesabınız için ilgi çekici bir isim belirleyiniz. 

2. Edebiyat paylaşımları yapan başka sosyal medya hesaplarını inceleyiniz. 

3. Yapacağınız paylaşımların sıklığına ve içeriklerine karar veriniz. 

4. Sosyal medya hesap akışınızın belirli bir düzen içinde olmasına, bir bütünlük içinde görünmesine 

dikkat ediniz. 

5. Hesabınızda çok yönlü paylaşımlar yapmaya özen gösteriniz. (şiirler, kitap alıntıları, yazar veya şairler 

hakkında kısa bilgiler, dikkat çekici görseller…) 

6. Gönderilerinizin altına konu ile ilgili dikkat çekici etiketler (hashtag) koyunuz. 

7. Gönderilerinizin arasında bir uyum ve bütünlük olmasına dikkat ediniz. 

8. Sosyal medya hesabınızın formatının ne olacağına doğru karar veriniz ve bu formata uygun 

paylaşımlar yapınız. 

9.  Bu ödevin size ne kazandırdığı, ödevi seçme nedeniniz vb. unsurları içeren son söz yazınız. 

10.  Sosyal medya hesabınızı oluştururken yararlandığınız kaynakları belirtiniz.  

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

1. İçerik:  

Edebiyat ile ilgili paylaşımların yer aldığı bir sosyal medya hesabı  

2. Ön söz-Son söz 

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

• İncelemelerinizde karşılaştığınız durumlar ve hissettiğiniz duygular 

3. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

 

ÖNERİLER 
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1. Edebiyat ile ilgili sosyal medya hesaplarını incelemek yaratacağınız hesap konusunda size fikir 

verecektir. 

2. Ön söz yazımı için dergilerin “Editörden” bölümlerini inceleyebilirsiniz. 

3. Canva programı bu tür yayınlar hazırlamaya uygun şekilde hazırlanmıştır. Görselleri ve yazıları daha 

rahat yerleştirmek için bu programdan faydalanabilirsiniz. 

 

ARA KONTROL:  

• Sosyal medya hesabınızın formatını ve hesabınızda paylaşacaklarınızı belirleyerek, örnek gönderiler 

hazırlamış olarak geliniz. 

• Değişiklik ve eksiklikler için öğretmeninizin görüşünü aldıktan sonra projenize devam ediniz. 

 

DEĞERLENDİRME 

Projeniz, öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. 

 

    * İçerik (50 puan)   

Ön söz ve son söze yer verme 

Sosyal medya hesabınızda edebiyat ile ilgili birbirinden farklı ve çeşitli paylaşımlar yapma ve bunları 

görsel materyaller ile destekleme 

En az otuz gönderiye (farklı tarihlerde olmak üzere) yer verme  

Yaratıcı bir sosyal medya hesabı oluşturma 

       Son söze yer verme 

 

   * Türkçeyi doğru kullanma ve yazma (20 puan)            * Kaynakça (5 puan) 

Sözcükleri doğru yazma                                                Yararlandığı kaynakları tarih göstererek belirtme 

Yazım ve noktalama kurallarına uyma                             

 

   * Düzen (10 puan)                                                          * Zamanı kullanma (15 puan) 

Uyum ve bütünlük                                         Belirtilen ara kontrol ve proje teslim tarihlerine uyma  

 

 

 

 

 

 

 


