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2022–2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

8. SINIF TÜRKÇE DERSİ 

 

 

KONU: SOSYAL MEDYA HESABI YÖNETME 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

8. Sınıf 
Sosyal Medya 

Hesabım 

Araştırma, inceleme, basın – yayın 

materyallerini tanıma, yaratıcı yazma, 

Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma ve 

yazma 

2. dönem Puanlama Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler, 

Bu projede sizden bir sosyal medya hesabı açarak edebiyat ile ilgili paylaşımlar (kitaplardan alıntılar, kitap ve tiyatro 

tanıtımları, şiirler, ilgili görseller, sözsüz karikatürler…) yapmanız ve bu hesabı düzenli şekilde yönetmeniz 

beklenmektedir. 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 

1. Sosyal medya hesabınız için ilgi çekici bir isim belirleyiniz. 

2. Edebiyat paylaşımları yapan başka sosyal medya hesaplarını inceleyiniz. 

3. Yapacağınız paylaşımların sıklığına ve içeriklerine karar veriniz. 

4. Sosyal medya hesap akışınızın belirli bir düzen içinde olmasına, bir bütünlük içinde görünmesine dikkat ediniz. 

5. Hesabınızda çok yönlü paylaşımlar yapmaya özen gösteriniz. (şiirler, kitap alıntıları, yazar veya şairler hakkında 

kısa bilgiler, dikkat çekici görseller…) 

6. Gönderilerinizin altına konu ile ilgili dikkat çekici etiketler (hashtag) koyunuz. 

7. Özgün bir hesap oluşturmaya özen gösteriniz. 

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

• İçerik  

Edebiyat ile ilgili FARKLI TARİHLERDE OLMAK ÜZERE EN OTUZ PAYLAŞIMIN yer aldığı, ilgi çekici 

görsellerle desteklenmiş yaratıcı ve özgün bir sosyal medya hesabı  

• Ödev ile ilgili görüşleriniz 

Ödevin seçilme nedeni 
Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

• Kaynakça  

 

ÖNERİLER 

1. Edebiyat ile ilgili sosyal medya hesaplarını incelemek yaratacağınız hesap konusunda size fikir verecektir. 

2. Ödev ile görüşlerinizi yazmanıza yardımcı olması için dergilerin “Editörden” bölümlerini inceleyebilirsiniz. 

3. Canva programı bu tür yayınlar hazırlamaya uygun şekilde hazırlanmıştır. Görselleri ve yazıları daha rahat 

yerleştirmek için bu programdan faydalanabilirsiniz. 

 

ARA KONTROL:  

Sosyal medya hesabınızın formatını ve hesabınızda paylaşacaklarınızı belirleyerek, örnek gönderiler hazırlamış olarak 

geliniz. Değişiklik ve eksiklikler için öğretmeninizin görüşünü aldıktan sonra projenize devam ediniz. 
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DEĞERLENDİRME 

 
Ölçütler  İyi  Orta  Geliştirmeli  Gözlemlenmedi 

(0 puan) 

İçerik (60 PUAN) 

*İçerik başlığı altındaki 

tüm maddelerin özgün bir 

şekilde yerine getirilmesi 

 

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) 

 

 

 

 

Yaratıcılık/Özgünlük 

(7p.) 

 

 

 

Çalışma ilginç / sıra 

dışı / çarpıcı yönleri 

olan, her yönüyle ilgi 

/ merak uyandıran 

niteliktedir. 

(7p.) 

 

  

Çalışmada bazı öğeler 

ilginçtir /çarpıcıdır. 

Kısmen ilgi / merak 

uyandırıyor. 
(3p.) 

  

Çalışması çok az sayıda 

ilginç / çarpıcı yön içeriyor 

ya da diğer çalışmalarla 

benzer yanlar içeriyor. 

Yeterince ilgi 

uyandırmıyor.  

(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.  

 

 

 

 


