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2021 – 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

9.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ PROJESİ 

KONU: 

Tamamen kendi seçtiğiniz şiir ve bu şiirlerin temalarına uygun olarak kendi yazdığınız metinlerle 

zenginleştirdiğiniz bir şiir dinletisi hazırlayınız. Seçtiğiniz şiirlerden oluşan bir dinleti hazırlarken şiirleri 

birbirine bağlayan özgün metinler yazınız. Hazırladığınız şiir dinletisinin TV programı formatında 

hazırlayınız.  TV programınızı şiirlerin temalarına uygun müziklerle zenginleştiriniz.  

Ödeviniz  şiir dinletisi formatında hazırladığınız bir TV programı ve programınızda yer alan iki şiirin biçim 

ve içerik bakımından ayrıntılı olarak incelemesini yaptığınız bir video olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

9. Sınıf 

Farklı şairlerin 

şiirlerinden oluşan 

TV programı 

formatında bir şiir 

dinletisi hazırlama 

Araştırma, 

yorumlama, 

analiz ve 

sentez 

yapabilme, 

uygulama 

 

Öğretim yılı 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

 

Şiir okuma alışkanlığı ve becerisi; okuduğunuz şiirleri anlamlandırma becerilerini kazanmanız ve 

birinci dönem  “Şiir” ünitesinde öğrendiğiniz şiir yorumu, şiir türleri, şiirin biçimsel özellikleri 

(ölçü, uyak, redif,  nazım birimi, nazım türü…) hakkındaki bilgilerinizi kendi ilgi ve beğenileriniz 

doğrultusunda seçeceğiniz şiirler üzerinde uygulama olanağı sağlamak amaçlanmıştır.  

Proje sonunda, yönerge yardımıyla, tamamen kendi seçtiğiniz şiir ve bu şiirlerin temalarına uygun 

olarak şiirleri birbirine bağlayan kendi özgün ara metinlerle zenginleştirdiğiniz bir şiir dinletisi 

hazırlamanız istenmektedir. Bu ödevi TV programı şeklinde videoya çekerek tasarlamanız 

gerekmektedir. Şiirlerin temalarına uygun görüntü, fotoğraf ve müzikleri kullanarak TV 

programınızı zenginleştirmeniz beklenmektedir. 

 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

• TV programınız en az on şiirden oluşmalıdır. 

• Şiirleri birbirine bağlayan özgün ara metinler yazınız. 

• Seçtiğiniz şiirleri ve yazdığınız özgün metinleri birbirine bağlayan bir akış oluşturunuz.  

• Ödevinizi kamera kaydı alarak yapmanız gerekmektedir. Tüm çalışmayı sizin de görüntüde 

olacağınız şekilde tasarlayınız. Kayıt yapılabileceğiniz ve bilgisayara indirerek öğretmeninizle bu 

kaydı paylaşabileceğiniz bir dijital platformu kullanabilirsiniz.  

•  Şiir dinletinizde kullanacağınız şiirlerden en az iki tanesi “Halk Edebiyatı” ve “Divan 

Edebiyatı”nı örneklendiren birer şiir olmalıdır.  

• Diğer şiirleri kendi istediğiniz dönemlerden seçebilirsiniz.  

• Şiir dinletinizde çeviri şiir almak isterseniz sadece bir tane alabilirsiniz.  

• Seçtiğiniz şiirlerin ve ara metinlerin tümünü şiir okuma kurallarına uygun olarak kendiniz 

seslendirmelisiniz.  

 

• Şiirlerin altına fon müziği koymanız, çalışmanızı daha etkileyici kılacaktır. Şiirlerin temasına 
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uygun görüntüler de kullanmanız ödevinizi daha etkileyici kılacaktır. 

• Şiirler farklı şairlere ait olmalıdır. Aynı şairden birden fazla şiir alamazsınız.  

• TV programınız için seçilen on şiirden iki tanesinin biçim ve içerik olarak açıklamasını ve 

yorumunu yaptığınız bir video çekiniz. 

Videonuza diğer şiirleri seçme nedenlerinizi açıklayan bir bölüm koymanız gerekmektedir. 

• Seçtiğiniz şiirler ile örtüştüğünü düşündüğünüz resim, fotoğraf veya karikatürleri de ödeve 

ilave edebilir; dilerseniz siz resim/karikatür çizerek şiiri canlandırabilirsiniz. 

• Seçtiğiniz şiirlerin şairlerini de belirtmelisiniz.  

• Şiirleri alıntıladığınız kaynakları mutlaka kaynakça olarak bir Google Doküman dosyası olarak 

ödeve eklemelisiniz.(internet adresleri ve kitap künyeleri).  

 

İçerik ve Biçim: 

TV programınızda antolojiniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

1. Bölüm:TV programı şeklinde şiirleri birbirine bağlayan özgün ara metinlerden oluşan  bir şiir 

dinletisi 

2. Bölüm: TV programınız için seçilen on şiirden iki tanesinin biçim ve içerik olarak 

açıklamasını ve yorumunu yaptığınız bir video  

3. Bölüm: Önsöz, İçindekiler ve Google Dokümanda hazırlanmış olan şiir dinletisinin akış metni 

4. Bölüm: Öz değerlendirme  

5. Bölüm: Kaynakça 

 

Değerlendirme: 

Projeniz yönergedeki özellikler ölçüt alınarak değerlendirilecektir. 

 

Öz Değerlendirme: 

Özdeğerlendirme yapılması gerekmektedir. 

- Bu çalışmada neler yaptım? 

- Bu çalışmada neler öğrendim? 

- Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler? 

- Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler? 

- Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? 

- Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım:... 

- Bu çalışmamdan sonra duygu ve düşüncelerimde şu değişimler oldu: ... 

 

I. ARA KONTROL (Planlama) 

Projenizde kullanmak üzere farklı şairlerin şiir seçkisinden oluşan bir dosya hazırlayınız. 

Bunlardan en az iki tanesi “Halk Edebiyatı” ve “Divan Edebiyatı”nı örneklendiren birer şiir 

olmalıdır. Diğer şiirleri kendi istediğiniz dönemlerden seçebilirsiniz. Antolojinize çeviri şiir 

almak isterseniz sadece bir tane alabilirsiniz. Şiirler farklı şairlere ait olmalıdır. Bu kontrolde 

şiirlerin yarısını seslendirmiş olmanız gerekmektedir. Aynı şairden birden fazla şiir alamazsınız. 

Hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız 

 

 

II. ARA KONTROL (Taslak) 

İkinci ara kontrol tarihine kadar iki tanesini “yorumlayan” birer konuşma tamamlanmış, diğer 

şiirlerle ilgili olarak da onları neden antolojinize aldığınızı açıklayan birer konuşma hazırlamış 

olmalısınız. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik 

önerilerini dikkate alınız. 

. 
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  DEĞERLENDİRME 

 
 

SIRA NO 

 

 

DEĞERLENDİRİLECEK 

HUSUSLAR 

 

PUAN 

 

ÖĞRENCİNİN 

ALDIĞI PUAN 

 

DÜŞÜNCELER 

  

GENEL ÖZELLİKLER  

 

25 

 

  

 

      1 

 

Birinci Kontrol  ( Tüm okul için 

belirlenen ortak puan  verilecektir.) 

5   

 

      2 

 

İkinci Kontrol ( Tüm okul için 

belirlenen ortak puan verilecektir.) 

5   

      3 

Ödevin Zamanında Teslim Edilmesi 

( Tüm okul için belirlenen ortak 

puan verilecektir. ) 

   10   

      4 

   

Ödev hazırlama sırasında ders 

öğretmeninin rehberliğinden sık   

sık  yararlanılması 

    5   

  

 

İÇERİK ÖZELLİLERİ ( İÇ 

YAPI) 

 

 

40 

  

      1 

Ödevdeki bilgilerin doğruluk ve 

kullanılabilirlik  açısından 

değerlendirilmesi 

5   

      2 Yaratıcılık ve özgünlük 
10   

      3 
Metni ( konuyu ) anlama, konuya 

hakimiyet 

10   

     4 Metni ( konuyu )yorumlama, 
15   

      

 

ŞEKİL ÖZELLİKLERİ ( DIŞ  

YAPI)  

 

35   

     1 Sunuş  ( plan ) ve düzen 
5   

     2 İçindekiler ve önsözün bulunması 
5   

     3 
Kaynak ve dipnot bildirme 

tekniklerine uygunluk 

5   

     4 Dilin doğru ve etkili kullanılması 
10   

     5 
Yazım- noktalama kurallarına 

uygunluk 

10   

  

Toplam 

 

 100 

  

 


