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2022–2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ                                                                                             

 

 

KONU: TİYATRO İNCELEME  

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

5. Sınıf İnceleme, değerlendirme  

İzleme, araştırma, inceleme, 

Türkçeyi doğru kullanma ve 

yazma 

2.Dönem 
Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler,  

 

Bu çalışmada; belirlediğiniz iki farklı tiyatro oyununu izleyerek gözlemleriniz ve araştırmalarınız doğrultusunda 

bir inceleme yazısı yazmanız beklenmektedir.  

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 

1. Tiyatro eleştirisi, inceleme yazı örneklerini araştırıp okuyunuz. 

2. İki farklı oyun belirleyiniz ve tarihlere uygun şekilde biletlerinizi alınız. 

3. Sizden istenen inceleme kriterlerini düşünerek oyunu seyrediniz. 

4. Tiyatroyu izlerken gözlemlerinizi not alınız.  

5. İzlediğiniz oyunun afişinin, sergilendiği tiyatro binasının, salonun ve biletinizin fotoğrafını mutlaka 

çekiniz. 

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

• Kapak 

 

• İçindekiler  

 

• İçerik 

➢ Oyunun yazarı ve yönetmeni 

➢ Oyuncu kadrosu (Hangi sanatçı hangi rolde yer alıyor?) 

➢ Oyunun perde sayısı 

➢ Dekor özellikleri (Ayrıntılı şekilde betimlemelisiniz.) 

➢ Varsa kullanılan müzikler ve müziklerin oyun üzerindeki etkisi 

➢ Kostüm özellikleri 

➢ Sahne değişirken göze çarpan ilginç özellikler 

➢ Oyunun konusu ve ana düşüncesi 

➢ Oyunun kısa bir özeti 

➢ Kahramanların kişilik özellikleri 

➢ Oyun hakkındaki kişisel görüş ve düşünceler  

➢ Oyuna ait bilet ve fotoğraflar 

 

• Ödev ile ilgili görüşleriniz 

Ödevin seçilme nedeni 

Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 

• Kaynakça  
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ÖNERİLER: 

 

• Seçtiğiniz oyunlara gitmeden önce çevrimiçi platformlarda yer alan oyunları izleyerek bir ön hazırlık 

yapabilirsiniz. 

• İzleyeceğiniz tiyatro oyunlarının hangileri olacağını öğretmeninize danışabilirsiniz. 

• Tiyatro türünün tarihsel gelişimi hakkında araştırmalar yapmanız daha doğru bir gözlem yapmanızı 

sağlayacaktır. 

• Daha önce yazılmış tiyatro eleştirilerini okumak bakış açınızı genişletecektir. 

 

ARA KONTROL:    

 

Projenizde izleyeceğiniz tiyatro oyunlarını belirleyiniz ve bu oyunların konuları, nerede oynanacakları hakkında 

öğretmeninize bilgi veriniz. İnceleme ve oyun eleştirisinin nasıl yapılacağına dair araştırma yapınız. 

Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

 

 

 

                                                                                   

 

 

DEĞERLENDİRME:  

 
Ölçütler  İyi  Orta  Geliştirmeli  Gözlemlenmedi 

(0 puan) 

İçerik (51 PUAN) 

* Gittiği tiyatrolar ile ilgili 

ayrıntılı bilgi verme  

* Görsellere yer verme 

* Kişisel görüş ve 

düşünceler 

 

Ürün beklenen tüm 

niteliklere uygun 

içerikte ve bütünüyle 

anlaşılır. (51p.) 

Ürün beklenenlerden 

bazılarını, kısmen 

içeriyor.  

Eksiklere rağmen ürün 

ana hatlarıyla anlaşılır. 

(30p.) 

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.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 
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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) 

 

 

 

 

Araştırma (16) 

* Konuya uygunluğu 

* Kaynak çeşitliliği 

* Araştırmasını görsellerle 

destekleme 

 

Belirtilen özelliklere 

tamamıyla uygun 

geniş kapsamlı bir 

araştırma yapmıştır. 

(16p.) 

  

Araştırmasında belirtilen 

özelliklerin bazılarına, 

kısmen uymuştur. Bu 

özelliklere yeterli 

düzeyde dikkat etmediği 

gözlemleniyor. (9p.)  

Araştırmasının kapsamı 

sınırlı. Eksikler var. 

İçeriği zayıf. (3p.) 

 

Hiçbir araştırma 

yapılmamış. 

(0p) 

 

 
 

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.  

                  


