
 

2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM / 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 
 

   1 

2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

8. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: Polisiye eser örneklerini inceleyerek hırsızlık konulu dedektiflik öyküsü yazma 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

8. Sınıf Dedektif öyküsü yazma 

Okuma, araştırma, inceleme, 

Türkçeyi doğru kullanma ve 

yazma 

1. dönem 
Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler,  

 

Bu projede sizden, dedektif hikâyelerine ait çeşitli araştırmalar yapmanız, örneklerini okumanız ve bir dedektif 

öyküsü yazmanız beklenmektedir.  

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

 

• Ünlü dedektifler ve dedektif hikâyeleri, polisiye türü hakkında araştırma yapınız.  

• Öykü türü hakkında bilgilerinizi gözden geçiriniz, gerekli araştırmaları yapınız. 

• Yaptığınız araştırmadan yola çıkarak kendi kurgunuzu belirleyiniz ve yazacağınız hikâye için bir taslak 

oluşturunuz. 

• Öykünüzde yer alacak karakterlerin özelliklerine detaylı şekilde yer veriniz. (Fiziksel ve ruhsal 

özellikler) 

• Öykünüzde ele alacağınız olay, yaşanması mümkün bir olay olmalıdır. Olağanüstü ögelere yer 

vermeyiniz. 

• Özgün bir öykü yazmaya özen gösteriniz. 

• Öykünüzde serim-düğüm-çözüm bölümlerine ve çatışmalara yer veriniz.  

• Öykünüz en az on beş sayfadan oluşmalıdır.  

 

 

 Projeniz aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmalıdır: 

 

1. Kapak  

2. İçindekiler 

3. İçerik  

• Öykü türünün özellikleri 

• Polisiye türüne ait bilgiler 

• Öykünün konusu 

• Öyküyü oluşturma 

4. Ön söz – son söz 

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

5. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.) 

 

ÖNERİLER: 

1. Polisiye türüne ait araştırma yapınız, polisiye türünde yazılmış ünlü eserleri okuyunuz.  

2. Dedektif öykülerine ait okuyacağınız örnekleri öğretmeninize danışabilirsiniz. 
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3. Bir kurgu oluşturarak öykünüzün bir taslağını yazınız. Hazırladığınız taslağı öğretmeninizin kontrolüne 

sunduktan sonra ödev hâline getiriniz. 

 

ARA KONTROL:  

Polisiye türü hakkında yaptığınız araştırmaları hazır hale getiriniz. Polisiye türünde yazılmış eserlerin hangilerini 

okuduğunuzu yazınız. Öykünüzün konusunu, karakterlerini belirleyiniz ve taslağını hazırlayınız. Öğretmeninizin, 

eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız. 

 

DEĞERLENDİRME 

* İçerik (50 puan)  

  Öykü yazı türünün özelliklerinin belirlenmesi  

  Polisiye türüne ait araştırmalar yapılması  

  Konuya uygun bir dedektif öyküsünün yazılması  

 * 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) 

                                                                                  Belirtilen ara kontrol ve proje teslim tarihlerine uyma  

 

 

 

                     


