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2022–2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

 

KONU: ROMAN KARAKTERLERİNİN AĞZINDAN BLOG/GÜNLÜK YAZMA 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

7. Sınıf 

Seçilen roman 

kahramanının ağzından 

blog/günlük yazma  
 

Araştırma, inceleme, 

Türkçeyi doğru kullanma ve 

yazma, yaratıcılık 

2.Dönem 
Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler,  

Bu projede sizden, kendinizi seçtiğiniz bir romanda yer alan bir karakterin yerine koymanızı ve bu karakterin 

gözünden onun yaşantısını anlatan bir blog veya günlük yazmanız beklenmektedir. 

 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA/UYGULAMA 

 

1. Sevdiğiniz bir roman ve bu romanda yer alan sevdiğiniz bir karakteri belirleyiniz. 

2. Seçtiğiniz romanın yazarı hakkında bilgi edininiz. (Yazarın yaşadığı hayatın romanına da yansımaları 

olabileceğini aklınızda bulundurunuz. Bu sayede kendinizi roman karakterinin yerine koymanız daha kolay 

olacaktır.) 

3. Blog veya günlük yazma konusunda kararınızı veriniz. 

4. Blog veya günlüğünüzde seçtiğiniz karakterin günlük hayatından detaylar olmasına dikkat ediniz. 

5. Blog veya günlüğünüzde seçtiğiniz karakterin ilgi çekici anılarının yer almasına dikkat ediniz. Bu anılar, 

kitaptan seçip geliştireceğiniz anılar olabileceği gibi, kitapta olmayan ve tamamen kendi yarattığınız anılar 

da olabilir. 

6. Yazdığınız tüm yazıları kendi ağzınızdan değil, seçtiğiniz karakterin ağzından yazmanız gerektiğini 

unutmayınız. Bu nedenle kitabı okurken o karakteri iyice incelemeye ve birinci kişi ağzından anlatımın 

detaylarını anlamaya özen gösteriniz.  

 

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

• Kapak 

 

• İçindekiler  

 

• İçerik 

      Seçilen roman ve karakter ile ilgili bilgi verilmesi 

      Seçilen karakterin ağzından blog ya da günlük yazılması 

 

• Ödev ile ilgili görüşleriniz 

             Ödevin seçilme nedeni 

             Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

             Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 

• Kaynakça  
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 ARA KONTROL:  

 

İnceleyeceğiniz romanı belirlemiş, hangi karakter ile ilgili çalışma yapacağınızı tespit etmiş olmalısınız. 

Yapacağınız çalışmanın ana hatlarını belirlemiş ve bir taslak hazırlamış olmalısınız. Seçeceğiniz roman hakkında 

öğretmeninizin onayını almadan projeye başlamayınız. 

 

ÖNERİLER 

1. Seçeceğiniz karakterin sizinle özdeşleşen veya kendinizden bir şeyler bulduğunuz bir karakter olmasını 

tercih ediniz. Böylece günlük veya blog yazarken yeni anılar bulmanız kolaylaşacaktır. 

2. Romandaki olayları takip edebileceğini düşündüğünüz yeni anılar meydana getiriniz. Bu durum, 

yazdıklarınızı daha sürükleyici ve ilgi çekici hale getirecektir. 

3. Günlük veya blog yazınızda tercih ettiğiniz karakterin duygu, düşünce ve tepkilerinin neler olabileceğini 

düşünerek hareket ediniz. Kendi adınıza değil, bir başkası adına günlük tuttuğunuzu unutmayınız. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

  
Ölçütler  İyi  Orta  Geliştirmeli  Gözlemlenmedi 

(0 puan) 

İçerik (54 PUAN) 

* Seçilen roman 

karakterlerinin tanıtılması 

* Konu ile ilgili yazılan 

blog ya da günlük 

 

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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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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.  

 


