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2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

8. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: Fantastik bir kahraman ve kurgu yaratma 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

8. Sınıf İnceleme, öyküleme 

Araştırma, inceleme, 

Türkçeyi doğru kullanma 

ve yazma 

1. dönem 
Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler,  

 

Bu projede sizden bir fantastik karakter yaratarak onu tanıtmanız ve bu karakterin başkahraman olduğu 

bir fantastik öykü kurgulamanız beklenmektedir. 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 

• Fantastik öykü türünün özelliklerini araştırınız. 

• Fantastik öykü türünde eser veren yazarları araştırınız ve daha önce okuduğunuz bu türdeki eserleri 

anımsayınız. 

• Yaratmak istediğiniz fantastik karakterin dış görünümünü ve kişisel özelliklerini zihninizde 

kurgulayınız. Bunu yaparken filmlerde ve romanlarda yer alan fantastik karakterleri düşününüz fakat 

karakterinizin bunların herhangi birinin kopyası olmamasına dikkat ediniz. 

• Fantastik öykünüzde yer alacak karakter-yer-zaman-olay-dil ve anlatım unsurlarını tasarlayınız. 

• Fantastik öykülerin yapısı, öğeleri, dil ve anlatım özellikleri hakkında bilgi edininiz.  

• Öykünüzde ruhsal, fiziksel betimlemelere yer veriniz. 

• Öykünüzü görsellerle desteklemek için araştırmalar yapınız. 

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

1. Kapak 

2. İçindekiler 

3. İçerik 

Fantastik bir karakter yaratılması ve bu karakter ile ilgili bilgi verilmesi (Özel güçleri, ruhsal ve 

fiziksel özellikleri, yaşamı…) 

Öyküdeki temel unsurları kullanarak (karakterler-yer-zaman) bir fantastik öykü yazılması 

4. Ön söz - Sonsöz 

Ödevin seçilme nedeni 

Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

Yarattığınız karakter ile kurduğunuz bağ 

 

5. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  
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ARA KONTROL  

 

Fantastik kurgunuzun kahramanı olacak başkarakterin özelliklerine karar vermiş, kurgunuzun ana çatısını 

belirlemiş olarak ara kontrole geliniz. 

 

ÖNERİLER 

 

1. Fantastik öykü yazarlarından (Nazlı Eray, Miyase Sertbarut, Hanzade Servi, Jules Verne) örnekler 

okuyabilirsiniz. İyi örnekler okumak öykü yazma sürecinde sizin de iyi öyküler yazmanıza yardımcı 

olacaktır.  

2. Araştırmalar sırasında kütüphaneye danışabilir, fantastik türde eser veren yazarlar konusunda bilgi 

edinebilirsiniz.  

3. İyi bir gözlemci olmanız da öykü yazarken size faydalı olacaktır. 

 

DEĞERLENDİRME 

Projeniz, öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. 

 

    * İçerik (50 puan) 

       Fantastik bir karakter belirleyerek tanıtma  

       Fantastik ögeler içeren bir öykü yazma 

Mantıksal tutarlılık ve bütünlük içinde yazma 

Öykü yazma kurallarına uyma 

 

   * 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  

 

 

                     

 


