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2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM 

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: Halk türkülerinin sözlerini araştırma, belirlenen beş türkünün anlattıklarından yola çıkarak beş 

öykü yazma 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

7. Sınıf 
Türküleri öykü haline 

getirme 

Dinleme, araştırma, 

Türkçeyi doğru kullanma 

ve yazma 

2. dönem 
Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler,  

 

Bu projede sizden, öğretmeninizle birlikte belirlediğiniz öyküsü olmayan beş türküyü dinlemeniz ve 

dinlemiş olduğunuz türküleri kurgulayarak öykü türünde yazmanız beklenmektedir.  

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA 

 

 

1. Farklı yörelere ait türkü örnekleri dinleyiniz ve öykü yazmaya uygun olabilecek öyküler seçmeye 

çalışınız. 

2. Türkü türü hakkında bilgi edininiz, türkülerin hangi şartlar altında ve hangi dönemlerde yazılıp 

söylendikleri hakkında fikir sahibi olunuz. 

3. Farklı yörelere ait türküleri seçmeye özen göstererek ödevinizde çeşitlilik sağlayınız. 

4. Seçtiğiniz türkülerin bir yazılış öyküsü varsa bununla ilgili araştırma yapınız. 

 

Projeniz aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmalıdır: 

 

1. Kapak  

2. İçindekiler 

3. Derlediğiniz 5 türkü ile ilgili bilgiler (Yöresi, söz yazarı, bestekârı, seslendiren türkücüler, sözleri 

vb.) 

4. Yazdığınız 5 öykü 

5. Yaptığınız çalışmaları açıklayan ve değerlendirmenizi içeren “son söz” veya “ön söz” yazınız. (Ödevin 

seçilme nedeni, ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız, ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı, 

gözlem ya da incelemelerinizde yaşadığınız duygular vb) 

6. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.) 

 

ARA KONTROL:  

 

Projenizde yer vermek istediğiniz türküleri ara kontrol tarihine kadar belirleyiniz. En az iki öyküyü 

yazmış olunuz. Hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle 

paylaşınız. Bu proje için kontrol tarihinden önce de öğretmeninizle iletişim halinde olmanız çalışmanızı 

kolaylaştıracaktır. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik 

önerilerini dikkate alınız. 
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ÖNERİLER: 

 

1. Öykü ile Türkü türü ve örnekleri için interneti kullanabilirsiniz, ancak ödevin tamamında interneti 

kullanmayınız. 

2. Kaynak araştırmada kütüphane görevlilerinden bilgi alabilirsiniz 

3. Türkülerinizi belirlerken ünlü ozanlarımızdan Âşık Veysel, Neşat Ertaş’tan vb. örnekler 

dinleyebilirsiniz. 

4. Öykü yazarlarından ( Ömer Seyfettin, Sait Faik Abasıyanık vb) örnekler okuyabilirsiniz. İyi örnekler 

okumak öykü yazma sürecinde sizin de iyi öyküler yazmanıza yardımcı olacaktır.  

 

DEĞERLENDİRME 

Projeniz, öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. 

 

    * İçerik (50 puan)   

Beş türküye yer verme  

Her türküye ilişkin en az beş sayfalık öykü yazma 

Yazıları, öykü türüne uygun yazma 

   * 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  

 

 

 


