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2022–2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: DENEME KİTAPÇIĞI 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

8. Sınıf 
Yazılan denemelerden 

bir kitapçık oluşturma 

Okuma, araştırma, inceleme, 

Türkçeyi doğru kullanma ve 

yazma, yaratıcı yazma 

2. dönem 
Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler,  

 

Bu projede sizden, aşağıda verilen konularla ilgili on (10) ayrı deneme yazmanız beklenmektedir.   
 

❖ Eğitim / okul hayatı 

❖ Çevre kirliliği 

❖ Bilimsel gelişme 

❖ Savaş ve barış 

❖ İletişim  

❖ Aile ve çocuk 

❖ Hayvan sevgisi 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

 

1. Deneme türü hakkında araştırma yapınız.  

2. Deneme türünde yazılmış yazıları okuyarak kendinizi konu ile ilgili geliştiriniz. 

3. Yukarıdaki konular dışında herhangi bir konu seçebilirsiniz fakat bunun için öncelikle öğretmeninizin 

onayını almalısınız. 

4. Denemelerinizi yazmaya başlamadan önce bir plan hazırlamak düşüncelerinizi daha düzenli ve açıklayıcı 

şekilde ifade etmenizi sağlayacaktır. 

5. Özgün denemeler yazmaya özen gösteriniz. 

6. Denemelerinizde giriş-gelişme ve sonuç bölümlerine yer veriniz.  

7. Denemelerinizin belirgin ve mantıklı ana düşünceleri olmasına dikkat ediniz. 

 

 Projeniz aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmalıdır: 

• Kapak  

• İçindekiler 

• İçerik  

Deneme türünün özellikleri 

Yazdığınız denemeler  

Denemelerinizin ana düşünceleri  

 

• Ödev ile ilgili görüşleriniz 

Ödevin seçilme nedeni 

Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 

• Kaynakça  
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ÖNERİLER: 

 

• Türk ve dünya edebiyatındaki ünlü deneme yazarlarına ait denemeleri okuyarak kendinize bir yol haritası 

çizebilirsiniz. 

• Denemelerinizin konularını belirlerken fikriniz olan ve ilginizi çeken konulara yönelmek yazarken daha 

fazla keyif almanızı sağlayacaktır. 

 

ARA KONTROL:  

 

Denemelerinizi hangi konularda yazacağınızı belirleyiniz. En az iki adet denemenize ait hazırladığınız taslağı 

öğretmeniniz ile paylaşınız. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik 

önerilerini dikkate alınız.   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Ölçütler  İyi  Orta  Geliştirmeli  Gözlemlenmedi 

(0 puan) 

İçerik (54 PUAN) 

* Tür özellikleri 

* Deneme dosyası 

hazırlama  

* Denemelerin ana 

düşüncelerinin 

belirlenmesi 

 
 

Ürün beklenen tüm 

niteliklere uygun 

içerikte ve bütünüyle 

anlaşılır. (54 p.) 

Ürün beklenenlerden 

bazılarını, kısmen 

içeriyor.  

Eksiklere rağmen ürün 

ana hatlarıyla anlaşılır. 

(36p.) 

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) 

 

 

 

 

Yaratıcılık/Özgünlük 

(13p.) 

 

 

 

Çalışma ilginç / sıra 

dışı / çarpıcı yönleri 

olan, her yönüyle ilgi 

/ merak uyandıran 

niteliktedir. 

(13p.) 

  

Çalışmada bazı öğeler 

ilginçtir /çarpıcıdır. 

Kısmen ilgi / merak 

uyandırıyor. 
(6p.) 

 

  

Çalışması çok az sayıda 

ilginç / çarpıcı yön içeriyor 

ya da diğer çalışmalarla 

benzer yanlar içeriyor. 

Yeterince ilgi 

uyandırmıyor.  

(3p.) 

 

 

 
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.  

                    


