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2022–2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

8. SINIF T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II. DÖNEM PROJESİ 

 

KONU: Lozan Barış Antlaşması’nın Türkiye iç ve dış politikasına etkilerini günümüze kadar gelen 

sonuçları ile değerlendiren bir makale hazırlama; 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre 

Puanlama 

Yöntemi 

8. Sınıf 

Lozan Barış Antlaşması’nın 

Türkiye iç ve dış politikasına 

etkilerini günümüze kadar 

gelen sonuçları ile 

değerlendiren bir makale 

hazırlama, 

 

Araştırma, veri toplama, 

neden-sonuç ilişkisi kurma, 

karşılaştırma yapma, 

Türkçeyi doğru kullanma ve 

yazma, karar verme, 

yaratıcılık 

2.Dönem 

Süresince 

 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler, sizden, Lozan Barış Antlaşması imzalanmamış olsaydı, bugün Türkiye nasıl olurdu? 

sorusuna cevap olacak bir makale hazırlamanız beklenmektedir. Ödevinizi, Times New Roman 12 punto 

olarak bilgisayarda hazırlamalı ve Google Classroom ortamında teslim etmelisiniz. 

 

Projenizi aşağıda belirtilenleri dikkate alarak hazırlayınız.  

1. Kapak: Projenizin adı, projeyi veren öğretmenin adı ve kendi adınız yer almalıdır. Sayfanın en 

altında ise, proje teslim tarihiniz (sadece ay ve yıl olarak) ve yer ismi yazmalıdır. 

 

2. İçindekiler bölümü, sayfa numarası belirtilerek oluşturulacaktır. 

 

3. İçerik 

• Lozan Barış Antlaşması’nın genel özelliklerini belirtmelisiniz; 

• Lozan Barış Antlaşması’nın ülkeyi nasıl etkilediğini araştırmalısınız; 

• Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmaması durumunda ortaya çıkacak ortamı belirtmelisiniz;  

• Lozan Barış Antlaşması ile ilgili harita kullanmalısınız; 

• Lozan Barış Antlaşması ile ilgili varsa resmî belge örneklerine yer vermelisiniz, 

 

     4.Sonsöz 

• Ödevin seçilme nedeni, 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız, 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı, 

• Gözlem ya da incelemelerinizde kişilerle kurduğunuz empati ve yaşadığınız duygular,  

 

5.Kaynakça bölümünde; yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.  

 

 

1. ARA KONTROL  

     Projenizde yaptığınız hazırlıkları, araştırmalarınızı, gözlemlerinizi ve proje ile ilgili yapmayı 

düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. 
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     ÖNERİLER: 

     Projenizi hazırlarken proje konusuna uygun farklı kaynaklar (kitap, dergi, gazete, ansiklopedi, internet 

siteleri vb.) kullanmalısınız.  

• Projenizi yazılı hale getirdiğinizde; dil ve anlatım, yazım kurallarına, noktalama işaretlerine dikkat 

ederek, kapak, içindekiler, bölüm başlıkları ve kaynakça bölümünü de içerecek şekilde hazırlamaya 

dikkat etmeniz gerekir. 

 

  
 

 

Ortaokul T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Proje Değerlendirmelerinde 

Kullanılabilecek Ortak Ölçütler ve Derece Tanımları 

Ölçütler 1 İyi (100) Orta (66) Geliştirmeli (33) 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) 
 

 

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) 
  

 

 

 

  

 


