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2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU: Hz. Muhammed (s.a.v) ve ailesinin örnek davranışlarıyla ilgili sunum hazırlama. 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre 

Puanlama 

Yöntemi 

5. Sınıf 

Hz. Muhammed (s.a.v) ve 

ailesinin örnek 

davranışlarıyla ilgili sunum 

hazırlama. 

 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 

aile fertlerinin güzel 

davranışlarını 

değerlendirir. 

2. 

Dönem 

Dereceli 

Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler; 

 

Bu görevde sizlerden Hz. Muhammed (s.a.v) ve ailesinin örnek davranışlarıyla ilgili bir 

sunum hazırlamanız istenmektedir. Teslimi için bilgisayar çıktısı zorunlu değildir. Ödevinizi 

classroomdan teslim ediniz.  

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

1. Çalışmanızı nasıl yapacağınızı planlayınız. 

2. Hz. Muhammed (s.a.v) ve ailesinin örnek davranışlarının neler olduğunu araştırınız.  

3. Türkçeyi doğru ve güzel kullanmaya özen gösteriniz 

4. Çalışmanızda yararlandığınız kaynakları belirtiniz.  

5. Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını 

inceleyiniz.  

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

1. Kapak  

 

Proje ödevinizin kapağında TED İstanbul Koleji amblemi, projenin alındığı ders, 

projenizin konusu, projeyi hazırlayanın adı- soyadı, sınıfı ve okul numarası yer 

almalıdır. Projenin kapağında tüm yazılar Times New Roman 12 Punto ve ortalanmış 

olmalıdır. 

 

2. İçindekiler  

 

Sayfa Numarası Belirtilerek Oluşturulur  

 

3. İçerik 

 

• Hz. Muhammed (s.a.v) ve ailesinin örnek davranışları 

 

4. Sonsöz  
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• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

• Gözlem ya da incelemelerinizde kişilerle kurduğunuz iletişim ve yaşadığınız duygular  

 

5. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

ARA KONTROL (Planlama- Taslak) 

 

Projenizde Hz. Muhammed (s.a.v) ve ailesinin örnek davranışlarını belirleyiniz. Hz. 

Muhammed (s.a.v) ve ailesinin örnek davranışlarıyla ilgili yeterli bilgileri içeren taslağınızı 

hazırlamış olunuz. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine 

yönelik önerilerini dikkate alınız.  

 

ÖNERİLER  

 

1. Hz. Muhammed (s.a.v) ve ailesinin örnek davranışlarıyla ilgili kitapları, makaleleri, 

internet bilgilerini okuyabilirsiniz.  

  

Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Proje Değerlendirmelerinde 

Kullanılabilecek Ortak Ölçütler ve Derece Tanımları 

Ölçütler 1 İyi  Orta  Geliştirmeli  Gözlemlenmedi 

(0 puan) 

İçerik 3 

*Konular ve konu 

başlıkları arasındaki 

tutarlılık ve 

bütünlük 

* Konu ile ilgili temel 

kavramlara yer 

verme 

*Kendi ifadelerine 

yer verme 

Ürün beklenen tüm 

niteliklere uygun içerikte 

ve bütünüyle anlaşılır. 

(39p) 

Ürün beklenenlerden 

bazılarını, kısmen 

içeriyor.  

Eksiklere rağmen ürün 

ana hatlarıyla anlaşılır. 

(26p) 

Ürün beklenen nitelikler 

açısından zayıf. 

Eksikler ya da hatalar 

nedeniyle ürünün 

anlaşılması oldukça zor. 

(13p) 

 

 

Yaratıcılık/Özgünlük 

* Örneklendirme 

*Görsel kullanma 

* Ödevin öğrenci 

tarafınızdan 

hazırlanması  

 

 

Çalışma ilginç / sıra dışı / 

çarpıcı yönleri olan, her 

yönüyle ilgi / merak 

uyandıran niteliktedir. 

(12p) 

 

 

Çalışmada bazı öğeler 

ilginçtir /çarpıcıdır. 

Kısmen ilgi / merak 

uyandırıyor. 

(8p) 

 

 

Çalışması çok az sayıda 

ilginç / çarpıcı yön içeriyor 

ya da diğer çalışmalarla 

benzer yanlar içeriyor. 

Yeterince ilgi 

uyandırmıyor. (4p) 

 

 

Araştırma Belirtilen özelliklere 

tamamıyla uygun geniş 

kapsamlı bir araştırma 

yapmıştır. (10p) 

Araştırmasında belirtilen 

özelliklerin bazılarına, 

kısmen uymuştur. Bu 

özelliklere yeterli 

Araştırmasının kapsamı 

sınırlı. Eksikler var. İçeriği 

zayıf. (3p)  
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* Konuya uygunluğu 

* Kaynak çeşitliliği 

* Düzeyine uygun 

alıntılar yapma 

 

 

 

  

düzeyde dikkat etmediği 

gözlemleniyor. (6p) 

 

  

 

Kaynakça  

* Konuya uygun ve 

güvenilir kaynak 

kullanma  

* Kaynakçayı doğru 

yazma 

 

Kaynakları, belirtilen 

özelliklere tamamıyla 

uygundur.  

(9p) 

Kaynakları, belirtilen 

özelliklerin bazılarına, 

kısmen uygundur.  

(6p) 

Kaynakları, belirtilen 

özelliklerin birine / çok 

azına uygundur. (3p) 

 

  

 

Etkili Sunum Yapma 

* Sunumu 

okumadan akıcı 

anlatma  

* Ses tonunu etkin 

kullanma  

* Göz teması kurma 

* Beden dilini 

kullanma 

 

İstenen nitelikte etkili 

sunum yapar.  

(12p) 

 

Etkili sunum yapmada 

bazı eksikleri vardır.  

(8p) 

 

İstenen nitelikte sunum 

yapmakta zorlanır / 

desteğe ihtiyaç duyar.  

(4p) 

 

 

Düzen 

* Düzgün ve özenli 

hazırlama 

* Kapak, önsöz, 

içindekiler, sonsöz… 

vb bölümlerine yer 

verme 4 

Çalışmasını özenerek en 

iyi şekilde yapar. 

Çalışma/ Çalışmanın 

bölümleri anlaşılır bir 

düzende ve sıradadır. 

(9p) 

 

Çalışmasını önemser 

ancak çalışmasında 

aceleci ve özensiz 

bölümler göze çarpar. 

Çalışması/Çalışmanın 

bölümleri kısmen 

düzenlidir.  (6p) 

 

Çalışması özensizdir. 

Düzeninde/Çalışmanın 

bölümlerinde anlaşılırlığı 

etkileyecek eksikler vardır. 

(3p) 

 

 

Dil Anlatım 

* Açık ve akıcı ifade 

etme, tekrara 

düşmeme 

*  Anlatım 

bozukluğu yapmama 

* Yazım ve 

noktalamaya 

uygunluk 

 

Belirtilen özelliklere 

tamamıyla uygun bir 

yazı yazmış. (9p) 

 

 

  

Belirtilen özelliklerin 

bazılarına, kısmen 

uymuş. Bu özelliklere 

yeterli düzeyde dikkat 

etmediği gözlemleniyor. 

(6p) 

 

  

Belirtilen özelliklerde 

eksikler ve hatalar var, 

anlatımı zayıf. (3p) 

 

  

 

 
 


