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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROJE YÖNERGESİ  

KONU: Lale Devrinde Osmanlı Devleti’nin Avrupa’dan etkilendiğine kanıt olacak gelişmeleri belirten 

Web 2.0 araçları kullanarak tarih şeridi hazırlama. 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre 

Puanlama 

Yöntemi 

7. Sınıf 

Lale Devrinde Osmanlı 

Devleti’nin Avrupa’dan 

etkilendiğine kanıt olacak 

gelişmeleri belirten Web 2.0 

araçları kullanarak tarih 

şeridi hazırlama. 

Araştırma, veri toplama, 

neden-sonuç ilişkisi kurma, 

karşılaştırma yapma, 

Türkçeyi doğru kullanma ve 

yazma, karar verme, 

yaratıcılık 

II. Dönem 

 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler, 

Bu projede sizden Lale Devrinde Osmanlı Devleti’nin Avrupa’dan etkilendiğine kanıt olacak 

gelişmeleri belirten Web 2.0 araçları kullanarak tarih şeridi hazırlamanız beklenmektedir. 

 

Projenizi aşağıda belirtilenleri dikkate alarak hazırlayınız.  

1. Kapak: Projenizin adı, projeyi veren öğretmenin adı ve kendi adınız yer almalıdır. Sayfanın en 

altında ise, proje teslim tarihiniz (sadece ay ve yıl olarak) ve yer ismi yazmalıdır. 

 

2. İçindekiler: Ödevinizin ana başlıkları yer almalıdır. 

 

3. İçerik: 

 

• Lale devrinde Osmanlı devletinin araştırılması 

• Lale devrinde Osmanlı devletinin Avrupa’dan etkilendiği alanların araştırılması. 

 

      4.Sonsöz 

 

• Ödevin seçilme nedeni, 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız, 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı, 

 

 

5.Kaynakça: Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.  
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ARA KONTROL 

Projenizle ilgili çalışmalarınızın taslağını öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninizin, eksiklerinizi 

giderme ya da çalışmalarınızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız. 

 

ÖNERİLER: 

      

• Projenizi hazırlarken proje konusuna uygun farklı kaynaklar (kitap, dergi, gazete, ansiklopedi, 

internet siteleri, sosyal bilgiler kitabı vb.) kullanmalısınız. 

• Projenizi yazılı hale getirdiğinizde; dil ve anlatım, yazım kurallarına, noktalama işaretlerine 

dikkat ederek, kapak, içindekiler, bölüm başlıkları ve kaynakça bölümünü de içerecek şekilde 

hazırlamaya dikkat etmeniz gerekir. 

• Ödev teslimi online ortamda Google Classroom üzerinden yapılacaktır. 

• Web 2.0 araçları kullanılabilir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Projeniz öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. 

1. İçerik (20 puan) 

İçerik bölümünde yer alan bilgileri projede uygun bir şekilde kullanma   

2. Materyal kullanımı (20 puan) 

Toplanan bilgileri ilgili görsel materyal ile destekleme 

3. Kaynakça (10 puan) 

Konuya uygun farklı kaynaklar kullanma 

Alıntı yapılan yerlerde kullanılan kaynakları belirtme 

4. Düzen (10 puan) 

Hazırlanan ödevin temiz ve düzgün olması  

Kapak, içindekiler, bölüm başlıkları ve kaynakça bölümlerini içermesi 

5. Türkçeyi doğru kullanma ve yazma (10 puan) 

Yazım kurallarına uyma  

Noktalama işaretlerini doğru kullanma 

6. Dil ve Anlatım (20 puan) 

Anlaşılır bir dil kullanma 

Konu bütünlüğü olması 

Konular arası bağlantılarının kurulması 

Kendi düşüncelerinizi açıklama  

Neden–sonuç ilişkisi kurma 

7. Zamanlama (10 puan) 

Belirlenen ara kontrol ve proje teslim tarihlerine uyma 

  

 

                                                                      

 


