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2022–2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

 

 

Konu: KÜLTÜR SANAT GAZETESİ OLUŞTURMA 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

5. Sınıf 
KENTİMDE 

SANAT 

Araştırma, inceleme, estetik zevk kazanma, 

yaratıcılık, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel 

kullanma  

2.dönem 

 

Puanlama Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler, 

Bu projede sizden yaşadığınız kentin kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin takvim ve içeriğini anlatan bir gazete 

oluşturmanız istenmektedir.   

 

ÖDEVİN İÇERİĞİ 

 

1. Kentinizde belirlediğiniz beş tiyatro oyunu, beş sinema filmi, beş kitap, beş müze tanıtılmalıdır. 

2. Gazete oluştururken önerdiğiniz tiyatro, sinema, kitap ve müze fotoğraflanmalı veya afişine yer verilmeli 

3. Gazetede önerdiğiniz sanatsal faaliyetlerin nerede, ne zaman hangi aylarda ve bu etkinliklere nasıl 

ulaşılabileceği bilgisi verilmeli 

4. Gazetenizde bulunan tiyatro, sinema, kitap ve müze ile ilgili her bir tanıtım- öneriden sonra sizin de 

yorumlarınız, izlenimleriniz bulunmalıdır.  

5. Belirlediğiniz faaliyetlerin tümünü neden seçtiğiniz ödevin son bölümünde kısa bir paragrafla anlatılmalı 

6. Gazetenizin bir adı ve içeriğinin tasarımı olmalı 

. 

 

ÖNERİLER: 

• Kültür-sanat gazetesi oluşturmak için günlük gazetelerin tasarımlarını, kültür-sanat bölümlerini 

inceleyebilirsiniz. 

• Gazete oluşturulurken dilimizi doğru kullanmak adına Türk Dil Kurumu’nun sözlüğü kaynak olarak 

kullanılmalıdır.  

 

 

ARA KONTROL:  

Gazetenizde anlatacağınız beş tiyatro oyunu, beş sinema filmi, beş kitap, beş müzeyi belirleyiniz. Gazetenizin 

tasarımını hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. 

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

 
Ölçütler  İyi  Orta  Geliştirmeli  Gözlemlenmedi 

(0 puan) 

İçerik (60 PUAN) 

 

İçerik bölümünde istenilen 

maddelerin tümünü yerine 

getirme 

 

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.) 

 

 

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) 

 

 

 

 

Araştırma 

(6 PUAN) 

* Konuya uygunluğu 

* Kaynak çeşitliliği 

* Düzeyine uygun alıntılar 

yapma 

* Araştırmasını görsellerle 

destekleme 

 

 

 

Belirtilen özelliklere 

tamamıyla uygun 

geniş kapsamlı bir 

araştırma yapmıştır. 

(6p.) 

 

 

Araştırmasında belirtilen 

özelliklerin bazılarına, 

kısmen uymuştur. Bu 

özelliklere yeterli 

düzeyde dikkat etmediği 

gözlemleniyor. (3p.) 

 

Araştırmasının kapsamı 

sınırlı. Eksikler var. 

İçeriği zayıf. (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.  

 

 

 

 

 

 


