
 

2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / HAZIRLIK SINIFI TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

   1 

 
 

 

2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

HAZIRLIK  SINIFI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ PROJESİ 

 
KONU:  Zevkler ve renkler 
 
 

Sınıf  
Düzeyi  

İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

Hz 

Türk Edebiyatından çok 

sevdiğiniz, sizde çok 

güzel çağrışımlar 

uyandıran  bir şiir 

seçiniz. Bu şiiri  farklı 

yaş grubu, meslek ve 

sosyal kesimden  10 

farklı kişiye okutunuz.  

Kişilerin şiire verdiği 

tepkileri ve nedenleri 

hakkında analiz 

yapınız. Kişilerle şiirler 

hakkında yapılmış 

söyleşilerden ve sizin 

analizlerinizden oluşan 

bir video hazırlayınız. 

Sanatın ve sanatsal 

ifadenin çağrışıma 

yaslanan yanının olduğunu 

kavrar.  Dilin şiirsel 

işlevinin farkına varır. 

Sanat eserinin 

alımlanmasında okurun 

kültürel birikimi ve yaşam 

deneyiminin de etkili 

olduğunu kavrar.  

Öğretim yılı 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  

 

Türk Edebiyatından çok sevdiğiniz, sizde çok güzel çağrışımlar uyandıran bir şiir seçiniz. Bu şiiri farklı 

yaş grubu, meslek ve sosyal kesimden 10 farklı kişiye okutunuz.  Şiiri okuttuğunuz kişilerden şiirin 

kendilerinde uyandırdığı çağrışım ve duyguları ifade etmelerini isteyiniz. Şiiri beğenip beğenmediklerini 

ve bunun sebebini sorunuz.  Bu kişilerin değerlendirmeleri arasındaki farkları ve benzerlikleri 

belirleyiniz. Bu durumun nelerden kaynaklandığını araştırınız.  Bu çalışmaların sonunda sanatsal 

ifadenin genel özellikleri, insanların sanatsal ifadeleri algılamasında etkili olan faktörleri anlatan bir yazı 

yazınız. 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

1. Kapak: Kapakta okulumuzun tam adı, projenin konusu, adınız, sınıfınız ve numaranız, projenin 

hazırlandığı eğitim öğretim yılı, proje danışmanı öğretmeninizin adı tek bir sayfa olarak 

bulunmalıdır. 

 

2. İçindekiler – SAYFA NUMARASI BELİRTİLEREK OLUŞTURULUR  

 

3. İçerik: Seçilen şiirin metni, Şiirin okutulduğu kişiler ve bu kişilerin şiire verdikleri tepkiyi anlatan 
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bölüm.  (bu bölümde kişi başına en fazla 12 puntoluk bir A4 sayfası kullanınız) 

 

• Şiiri okuttuğunuz kişinin yaşı, cinsiyeti, öğrenim durumu, mesleği hakkında bilgiler 

• Şiiri okuttuğunuz zaman ve ortam 

• Kişinin şiirle kurduğu bağı etkileyen yaşam deneyimi ( Mesela  denizi konu alan bir şiir 

seçtiyseniz bir denizcinin şiire yaklaşımı farklı, denizde boğulma tehlikesi geçirmiş ve sudan 

korkan insanın yaklaşımı farklı olacaktır.) 

4. Şiirlere verilen tepki ve yorumlardan yola çıkarak sanatsal- şiirsel ifadenin özelliklerini 

çalışmadan örneklerle anlatan 300 – 500 sözcüklük bir fikir yazısı. 

 

 

 

4. Sonsöz  

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 

5. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

I. ARA KONTROL (Planlama) 

 

Şiirinizi seçmiş, kimlere okutacağınızı kararlaştırmış ve planınızı yapmış olmalısınız. 

II. ARA KONTROL (Taslak) 

 

Şiiri  seçtiğiniz kişilere okutmuş ve tepkilerini kayda geçirmiş, bu tepkilerden yola çıkarak belirli 

sonuçlara varmış olmalısınız. 

ÖNERİLER 

 

1- Şiiri mümkün olduğunca farklı kesimlerden insanlara okutmaya çalışınız.  

2- Seçtiğiniz kişiler  arasında  bir erkek ve bir kız olmak üzere en fazla iki öğrenci arkadaşınız 

olsun. 
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      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 

  


