
 

 

 

2022- 2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 6.SINIF 

 

GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: Nuri İyem ve eserleri hakkında araştırma. 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6.SINIF 
Nuri İyem ve eserleri 

hakkında araştırma. 

Gözlem, Araştırma, 

Karşılaştırma, 

Yorumlama 

2. Dönem  
Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

     

Nuri İyem ’in sanat hayatı ve Eserlerini incelmenizi, istediğiniz bir resminin 70x100 röprodüksiyon çalışmasının 

yapılması. 

Çalışmalarınızın aşama aşama fotoğraflarını çekebilirsiniz. 

Nuri İyem’in çalışmalarını ve hayatını araştırınız. 

Çalışmayla ilgili araştırmanızı derste arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Konuyla ilgili ödevinizi ppt sunum dosyası olarak hazırlamanızı istiyoruz. Araştırma aşamasında 

faydalanabileceğiniz çeşitli kaynaklardan faydalanabilirsiniz. 

 

            Planlı ilerlemeniz açısından öneriler kısmındaki yönergeyi izlemelisiniz. 

 

ARAŞTIRMA / ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

• Kapak  

• İçindekiler – SAYFA NUMARASI BELİRTİLEREK OLUŞTURULUR.  

• İçerik: Ünlü resim sanatçısı Nuri İyem ve Eserleri 

• Nuri İyem’in çalışmalarını ve hayatını araştırınız. 

• Sanatçının tarihi, gelişimi hakkında araştırma yapıp, bilgi veriniz. 

• Sunum yazısı (Yazınız aşağıda belirtilen unsurların tümünü içermelidir.)  

• Sonsöz  

• Ödevin seçilme nedenini açıklayınız. 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınızı yazınız. 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı ne oldu? 

• Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.) 

 

ÖNERİLER: 

• Projeniz üzerinde çalışırken bir proje günlüğü tutunuz. Yaptığınız çalışmaları not ediniz. 

• Resim konusunu araştırırken, Resmin tarihini ve gelişimini araştırabilirsiniz. Nuri İyem’in eserlerini 

inceleyebilir, resim sanatına nasıl başladığını araştırabilirsiniz. 

 

 

ARA KONTROL (Planlama-Taslak) 

• Çalışmalarınızın ana hatlarını ara kontrol tarihine kadar belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin 

devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. Resim konusunun tarihi gelişimini 

araştırınız. Hazırlıklarınızı ve projeni devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. 

Çalışmanızın geliştirilmesine yönelik öneriler verecektir.  

 

 

 

 



 

 

● Proje İçeriği: Nuri İyem ve eserleri hakkında araştırma. 

● Görsel materyal kullanımı  

● Dil ve anlatım / Türkçeyi doğru kullanma ve yazma,  

● Sunum (Sunum, yazılı ve görsel dokümanlardan oluşacaktır),  

● İçindekiler: Sonsöz. 

● Araştırma Teknikleri: Kaynakça. 

 

                                                         

 

DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR PUAN 
ÖĞRENCİNİN 

ALDIĞI PUAN 
DÜŞÜNCELER 

GENEL ÖZELLİKLER  25     

Birinci Kontrol (Tüm okul için belirlenen ortak 

puan verilecektir.) 
5 

    

İkinci Kontrol (Tüm okul için belirlenen ortak puan 

verilecektir.) 
5 

    
Ödevin Zamanında Teslim Edilmesi (Tüm okul için 

belirlenen ortak puan verilecektir.) 
10 

    
Ödev hazırlama sırasında ders öğretmeninin 

rehberliğinden sık sık yararlanılması 
5 

    

İÇERİK ÖZELLİLERİ (İÇ YAPI) 40     

Proje içeriği 5     

Görsel materyal kullanımı 10     

Dil ve anlatım / Türkçeyi doğru kullanma ve yazma  10     

Sunum (Sunum, yazılı ve görsel dokümanlardan 

oluşacaktır)  
15 

    

ŞEKİL ÖZELLİKLERİ (DIŞ YAPI)  35     

İçindekiler: Sonsöz 5     

Araştırma Teknikleri: Kaynakça 5     

Kaynak ve dipnot bildirme tekniklerine uygunluk 5     

Dilin doğru ve etkili kullanılması 10     

Yazım-noktalama kurallarına uygunluk 10     

TOPLAM PUAN: 100     

 

 

 

    

 

 


