
 

 

 

2021– 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU: Yunus Emre Şiirlerinde Değerler- Afiş Hazırlama 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre 

Puanlama 

Yöntemi 

7. Sınıf 

13. Asırdan 21 Asra 

Mesajlar 

Yunus Emre 

Şiirlerinde Değerler 

1. Araştırma  

2. Mekân ve kronolojiyi doğru algılama  

3. Empati kurma  

4. Eleştirel düşünme  

5. Türkçeyi doğru kullanma 

2. Öğretim 

dönemi 

süresince 

Dereceli 

Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili öğrenciler,  

Bu görevde sizden kendi seçtiğiniz Yunus Emre’nin şiirlerinde “Dürüstlük, şefkat, merhamet, 

başkalarını yargılamama, kimseyi kötülememe vb.” ile ilgili (10) beyit bulmanız ve bu değerlerin 

günümüz için önemini vurgulayan 3 afiş hazırlamanız istenmektedir. Afişler her bir değeri ifade eden 

farklı afişler olmalıdır. Bu afişleri web 2.0 araçlarından yararlanarak hazırlayabilirsiniz. Ödevinizi 

classroomdan göndermeniz gerekmektedir.  

 
ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  
Ödevinizi yaparken aşağıdaki adımları uygulayınız.  

1. Çalışmanızı nasıl yapacağınızı planlayınız.  

2. Yunus Emre Divanından konuyla ilgili şiirleri tespit ediniz.  

3. Afişiniz için bir başlık oluşturunuz.  

4. Ahlaki/ insanî değerleri anlatan fotoğraf veya resim kullanabilirsiniz.  

5. Kaynak olarak Yunus Emre Divanından (Kültür Bakanlığı resmî web sitesinde edebiyat başlığı 

altında e- kitap olarak bulabilirsiniz. Veya çeşitli yayınevleri tarafından basılmış olan Yunus 

Emre Divanları.) yararlanabilirsiniz.  

6. Şiirlerin altına iki cümle ile neden seçtiğinizi ve şiirin temasını yazınız  

7. Afişlerinizin hazırlık aşamasında aile büyüklerinizden yardım alabilirsiniz.  

8. Çalışmanızı yaparken kitap, gazete, dergi, kütüphane, internet vb. kaynaklardan 

yararlanabilirsiniz.  

9. Türkçeyi doğru ve düzgün kullanınız.  

10. Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.  

11. Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız. 

12. Yapmış olduğunuz çalışmaları sınıf panosunda sergileyebilir ya da sınıf da sunum yaparak 

arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 

13. Adınızı, sınıf ve numaranızı afişinizin altına yazınız. 

 

İçerik  

1. Konuyla ilgili bilgi 

2. Konuyla ilgili görseller 

 

 

 

 

 

 



 

Sonsöz  

1. Ödevin seçilme nedeni 

2. Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

3. Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

4. Gözlem ya da incelemelerinizde kişilerle kurduğunuz iletişim ve yaşadığınız duygular  

Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

ARA KONTROL (Planlama- Taslak) 

 

Projenizde Yunus Emre Divanından konuyla ilgili 10 şiir bulun ve bilgisayarda yazın, çeşitli 

kaynaklardan görseller sağlayın gerekli düzenlemeleri planlayarak ara kontrol tarihine kadar taslağınızı 

hazırlamış olunuz. Hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle 

paylaşınız. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik 

önerilerini dikkate alınız.   

 

ÖNERİLER  

 

1. Değer yargılarıyla ilgili makale, ansiklopedi maddesi ve internet bilgilerini okuyabilirsiniz, 

büyüklerinizin görüşlerine başvurabilirsiniz.  

2. Değer yargılarının bugün de önemli olduğunu çeşitli kaynaklardan öğrenebilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME  

 

1. İçerik: Konu hakkında bilgiler (35p), sonsöz (15p) 

2. Görsel materyal kullanımı (10p) 

3. Dil ve anlatım / Türkçeyi doğru kullanma ve yazma (10p) 

4. Kaynakça (10p) 

5. Proje düzen ve temizliği (10p) 

6. Zamanlama (Ara kontrol ve teslim tarihlerine uyulması) (10p) 

 

 

 


