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2022–2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

 

Konu: BENİM RADYOM 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

5. Sınıf 

İstediği kitap, film, müzik 

konularında dikkat çekici 

sesini duyurduğu bir 

radyo programı oluşturma 

Okuma, araştırma, inceleme, 

Türkçeyi doğru kullanma ve 

yazma, yaratıcılık 

2.dönem 
Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler, 

 

Bu çalışmada sizlerden, sevdiğiniz kitap, film, müzik konularını içeren bir radyo programı yapmanız beklenmektedir. 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA- UYGULAMA 

  

1. “Radyo programı nedir, iyi ve dikkat çekici bir radyo programı nasıl olmalıdır?” sorusuna yanıt bulmak için 

daha önceden yapılmış kültür-sanatla ilgili radyo programlarını dinleyiniz. 

2. Vurgu ve tonlamanıza dikkat etmek için radyo spikerlerini dinleyiniz. 

3. Amacınızın dikkat çekici ve bilgilendirici bir radyo programı olduğunu unutmayınız. Bu nedenle  

programınız için en ilgi çekici yolları belirleyiniz. (vurgu ve tonlamaya dikkat etmek, farklı ve ilginç 

içeriklere yer vermek, farklı müzikler, kullanmak gibi…) 

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

• Kapak 

 

• İçindekiler 

 

 

• İçerik 

➢ Oluşturduğunuz radyo programının adı 

➢ Programın yayınlanma saati ve hedef kitlesi 

➢ En az iki kitap tanıtma, iki röportaj, iki müzik dinletisi, iki film tanıtımı gibi ilgi çekici yöntemler. 

(Tüm teknikleri aynı anda kullanma zorunluluğunuz yoktur. Aklınıza gelen başka teknikleri de 
kullanabilirsiniz.) 

 

• Ödev ile ilgili görüşleriniz 

 

Ödevin seçilme nedeni 

Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

İncelemelerinizde karşılaştığınız durumlar ve hazırlarken hissettiğiniz duygular 

 

 

 

• Kaynakça  

 

 

 



 
 

2022–2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 5. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

   2 

 

ÖNERİLER 

• Radyo programında belirleyeceğiniz, tanıtacağınız ürünü seçme aşamasındayken daha önce yapılan benzer 

çalışmaları inceleyebilirsiniz.  

• Radyo programınızı dikkat çekici hale getirmek için hayal gücünüzü kullanmalısınız. Aklınıza gelen ilgi 

çekme yöntemlerini uygulamanız ödevinizi daha güzel hale getirecektir.  

• Dikkat çekici bir radyo programı hazırlayabilmek için taslak bir metin yazmak, sıralamayı belirlemek işinizi 

kolaylaştıracaktır. Ayrıca farklı radyo programlarını inceleyebilirsiniz. 

• Sesletim ve tonlamanızı ayarlamak için podcastler dinleyebilirsiniz. 

 

ARA KONTROL:  

Radyo programına uygun olduğunu düşündüğünüz ürünlerinizi, konularınızı belirleyiniz. Bu ürünü en dikkat çekici 

şekilde nasıl tanıtacağınızı ve nerelere vurgu yapacağınızı, programda nerelerde müzik kullanacağınızı, nelerden 

konuşacağınızı düşününüz ve bu düşüncelerinizi öğretmeninize bir taslak halinde sununuz. Öğretmeninizin eksiklerin 

giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME:  

 
Ölçütler  İyi  Orta  Geliştirmeli  Gözlemlenmedi 

(0 puan) 

İçerik (60 PUAN) 

 

* Oluşturulan radyo 

programının kitap ve film 

tanıtımları içermesi 

* Radyo programında 

içeriğe uygun müziğe yer 

verilmesi 

* Radyo programının 

dikkat çekici nitelikler 

taşıması 

 

Ürün beklenen tüm 

niteliklere uygun 

içerikte ve bütünüyle 

anlaşılır. (60 p.) 

Ürün beklenenlerden 

bazılarını, kısmen 

içeriyor.  

Eksiklere rağmen ürün 

ana hatlarıyla anlaşılır. 

(45p.) 

Ürün beklenen nitelikler 

açısından zayıf. 

Eksikler ya da hatalar 

nedeniyle ürünün 

anlaşılması oldukça zor. 

(15p.) 

 

 

Dil Anlatım (15 PUAN) 

* Açık ve akıcı ifade etme, 

tekrara düşmeme 

*  Anlatım bütünlüğünü 

sağlama  

*  Anlatım bozukluğu 

yapmama 

* Yazım ve noktalamaya 

uygunluk 

 

Belirtilen özelliklere 

tamamıyla uygun 

bir yazı yazmış. 

(15p.) 

 

  

Belirtilen özelliklerin 

bazılarına, kısmen 

uymuş. Bu özelliklere 

yeterli düzeyde dikkat 

etmediği gözlemleniyor. 

(9p.) 

  

Belirtilen özelliklerde 

eksikler ve hatalar var, 

anlatımı zayıf. (3p.) 
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Düzen (9 PUAN) 

* Düzgün ve özenli 

hazırlama 

* Kapak, önsöz, 

içindekiler, sonsöz… vb 

bölümlerine yer verme  

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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça  (9 PUAN) 

* 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) 

  

Hiçbir kaynak 

belirtmemiş. 

(0p) 

 

 

 

 

Yaratıcılık/Özgünlük 

(6p.) 

 

 

 

Çalışma ilginç / sıra 

dışı / çarpıcı yönleri 

olan, her yönüyle ilgi 

/ merak uyandıran 

niteliktedir. 

(6p.) 

 

  

Çalışmada bazı öğeler 

ilginçtir /çarpıcıdır. 

Kısmen ilgi / merak 

uyandırıyor. 
(3p.) 

  

Çalışması çok az sayıda 

ilginç / çarpıcı yön içeriyor 

ya da diğer çalışmalarla 

benzer yanlar içeriyor. 

Yeterince ilgi 

uyandırmıyor.  

(2p.) 

 

 

 
Not: Rubriklere “Takvime Uygun Hareket Etme” ölçütü eklenmeyecek, ayrıca puanlanmayacaktır. Öğrenci, ara 

kontrol tarihine uymadığında 5 puan, teslim tarihine uymadığında 15 puan toplam puanından eksiltilecektir.  

                      
 
 
 

 

 


