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2022–2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU: Hz. Muhammed’in örnek ve güzel ahlakının örneklerini belirten infografik görsel tasarlama. 

 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre 

Puanlama 

Yöntemi 

8. Sınıf 

Peygamberimizin örnek ve güzel 

ahlakının önemini ve etkilerini 

açıklama ve görselleştirme 

Araştırma, karşılaştırma, 

yorumlama, inceleme 

Peygamberimizi daha iyi 

tanımayı ve onun ahlakını 

örnek almayı açıklar. 

2. 

Dönem 

Dereceli 

Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  

 

Bu projede sizden Peygamberimizin ahlakının örnekliği, nasıl olduğu ve öneminin açıklanması 

istenmektedir. Projenizi bir infografik görsel olarak tasarlamalı, yazı ve görsellerle destekleyerek 

oluşturmalısınız. Çalışmanızı yaparken web 2.0 araçlarınca Canva kullanabilirsiniz. 

 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

Hz. Muhammed’e ait güzel örnek oluşturabilecek olayların da anlatıldığı inografik görsel. 

 

İçerik  

• Peygamberimizin örnek ahlakı 

• Peygamberimizin örnek ahlakının önemi 

• Kur’an’da anlatılan Peygamberimizin ahlakı 

• Peygamberimizin örnek ahlakını nasıl anlamalı ve uygulamalıyız? 

• Peygamberimizin küçüklere, kadınlara ve yaşlılara karşı davranışı 

• Peygamberimizin örnek ahlakının insanlar üzerindeki etkileri 

 

 

Kaynakça: Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz. 

 

ARA KONTROL (Taslak) 

 

Projenizde Peygamberimizin güzel ahlakı, Kur’an’da nasıl anlatıldığını ara kontrol tarihine kadar çeşitli 

kaynaklardan araştırınız. Hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi 

öğretmeninizle paylaşınız. 

 Ara kontrol tarihine kadar Peygamberimizin güzel ahlakının önemini ve etkilerini ayetleri dikkate alarak 

hazırlamış olunuz. Öğretmeninizin eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik 

önerilerini dikkate alınız.   
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ÖNERİLER  

Peygamberimizin örnek ahlakını anlatan kitapları, makaleleri, sunumları inceleyebilirsiniz. Böylece 

konuyu daha kolay anlayabilirsiniz. 

1. Konuyla ilgili internetteki programları izleyebilirsiniz.  

2. Proje sürecinde aşağıdaki kaynaklardan faydalanabilirsiniz: 

• Ders Kitabı 

• Projenizi  

• Hz. Muhammed’in Hayatı, M. Lings 

• Peygamberimiz Hz. Muhammed, M. Hamidullah 

• Kur’an Tecümesi, Hamdi Yazır-DİB Yay. Kur’an Tercümesi 

• İslam Ansiklopedisi-İslam Tarihi 

• Diy. İşleri Bşk. Yayın Sitesi 

 

 

Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Proje Değerlendirmelerinde 

Kullanılabilecek Ortak Ölçütler ve Derece Tanımları 

Ölçütler 1 İyi  Orta  Geliştirmeli  Gözlemlenmedi 

(0 puan) 

İçerik 3 

*Konular ve konu 

başlıkları arasındaki 

tutarlılık ve 

bütünlük 

* Konu ile ilgili temel 

kavramlara yer 

verme 

*Kendi ifadelerine 

yer verme 

Ürün beklenen tüm 

niteliklere uygun içerikte ve 

bütünüyle anlaşılır. (39p) 

Ürün beklenenlerden 

bazılarını, kısmen içeriyor.  

Eksiklere rağmen ürün ana 

hatlarıyla anlaşılır. (26p) 

Ürün beklenen nitelikler 

açısından zayıf. 

Eksikler ya da hatalar 

nedeniyle ürünün anlaşılması 

oldukça zor. (13p) 

 

 

Yaratıcılık/Özgünlük 

* Örneklendirme 

*Görsel kullanma 

* Ödevin öğrenci 

tarafınızdan 

hazırlanması  

 

Çalışma ilginç / sıra dışı / 

çarpıcı yönleri olan, her 

yönüyle ilgi / merak 

uyandıran niteliktedir. (12p) 

 

 

Çalışmada bazı öğeler 

ilginçtir /çarpıcıdır. Kısmen 

ilgi / merak uyandırıyor. 

(8p) 

 

 

Çalışması çok az sayıda ilginç / 

çarpıcı yön içeriyor ya da diğer 

çalışmalarla benzer yanlar 

içeriyor. Yeterince ilgi 

uyandırmıyor. (4p) 

 

 

Araştırma 

* Konuya uygunluğu 

* Kaynak çeşitliliği 

* Düzeyine uygun 

alıntılar yapma 

Belirtilen özelliklere 

tamamıyla uygun geniş 

kapsamlı bir araştırma 

yapmıştır. (10p) 

 

 

  

Araştırmasında belirtilen 

özelliklerin bazılarına, 

kısmen uymuştur. Bu 

özelliklere yeterli düzeyde 

dikkat etmediği 

gözlemleniyor. (6p) 

 

  

Araştırmasının kapsamı sınırlı. 

Eksikler var. İçeriği zayıf. (3p) 
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Kaynakça  

* 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) 

 

  

 

Etkili Sunum Yapma 

* Sunumu 

okumadan akıcı 

anlatma  

* Ses tonunu etkin 

kullanma  

* Göz teması kurma 

* Beden dilini 

kullanma 

 

İstenen nitelikte etkili sunum 

yapar.  

(12p) 

 

Etkili sunum yapmada bazı 

eksikleri vardır.  

(8p) 

 

İstenen nitelikte sunum 

yapmakta zorlanır / desteğe 

ihtiyaç duyar.  

(4p) 

 

 

Düzen 

* Düzgün ve özenli 

hazırlama 

* Kapak, önsöz, 

içindekiler, sonsöz… 

vb bölümlerine yer 

verme 4 

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) 

 

 

Dil Anlatım 

* Açık ve akıcı ifade 

etme, tekrara 

düşmeme 

*  Anlatım 

bozukluğu yapmama 

* Yazım ve 

noktalamaya 

uygunluk 

 

Belirtilen özelliklere 

tamamıyla uygun bir yazı 

yazmış. (9p) 

 

 

  

Belirtilen özelliklerin 

bazılarına, kısmen uymuş. Bu 

özelliklere yeterli düzeyde 

dikkat etmediği 

gözlemleniyor. (6p) 

 

  

Belirtilen özelliklerde eksikler 

ve hatalar var, anlatımı zayıf. 

(3p) 

 

  

 

 


