
SİYER PROJESİ DEĞERLENDİRME FORMU 
 
ÖĞRENCİ : _________________________________ 
PROJE BAŞLIĞI : _________________________________ 

 
Kategori 5 4 3 2 1 Toplam 

Puan 
Proje Icerigi Proje acikca Hz. 

Muhammed (sav) in 
hayati, sozleri ve 
amellerinden olusuyor.  

N/A N/A N/A Proje Peygamber 
(sav) in hayati 
ve amellerinden 
olusmuyor.  

 

Imla & 
Dilbilgisi 

Hic yazim yada 
dilbilgisi hatasi yok.  

3 veya daha az 
dilbilgisi veya 
yazim hatasi var.  

6 veya daha az 
dilbilgisi veya 
yazim hatasi var.  

10 veya daha az 
dilbilgisi veya 
yazim hatasi 
var.  

10 dan daha 
fazla dilbilgisi 
veya yazim 
hatasi var.  

 

Özgünlük Projenin tamami 
ogrenci tarafindan 
yazilmis. Ogrenci tum 
detaylari ozenle 
yazmis ve kim, ne, 
nerede, ne zaman  ve 
neden sorularina cevap 
vermis.  

Projenin buyuk bir 
kismi ogrenci 
tarafindan yazilmis. 
Ogrenci bazi 
detaylari tasvir 
ederek, olaylarin 
gozumuzde 
canlanmasini 
saglamis. 

Proje kismen 
ogrenci 
tarafindan 
yazilmis. Cok az 
detay verilmis.  

Ogrencinin cok 
az kendi cumlesi 
var. Buyuk bir 
kismi bir kitap 
yada web 
sitesinden alinti.  

Proje tamamen 
bir web site yada 
kitaptan 
kopyalanmis.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Kategori 5 4 3 2 1 Toplam 

Puan 
Orjinallik Izleyenlerin 

dikkatini ceken cok 
orjinal sunum, 
ogrencinin tum 
gereksinimleri 
karsiladigini, hatta 
gectigini gosteriyor. 
Orjinallik  icin 
oldukca cok zaman 
ayrilmis.  

Proje oldukca 
fazla orjinallik ve 
cok cesitli 
materyal iceriyor. 
Poster izleyicilerin 
oldukca dikatini 
cekiyor. Proje 
gereksinimlerin 
buyuk bir kismini 
karsiliyor. 
Orjinallik  icin 
oldukca cok 
zaman ayrilmis.  

Proje bir kisim 
orjinallik ve 
cesitli materyal 
iceriyor. Proje 
gereksinimlerin
in sadece bir 
kismi 
karsilanmis. 
Projeyi 
olusturmak icin 
orta derecede 
vakit 
harcanmis. 
Izleyicilerin 
biraz ilgisini 
cekiyor.  

Proje az 
miktarda 
orjinallik yada 
materyal 
cesitliligi 
iceriyor. Az 
sayida 
gereksinim 
karsilanmis. Az 
miktarda 
orjinallik var 
ve cok az 
zaman 
harcanmis. 
Izleyenlerin 
cok az ilgisini 
cekiyor.  

Proje hic orjinal 
degil ve 
yeterince 
materyal 
kullanilmamis. 
Hic bir 
greksinimi 
karsilamiyor. 
Sifir orjinallik 
ve hic zaman 
ayrilmamis. 
gibi. 
Izleyenlerin 
dikkatini hic 
cekmiyor.  

 

Sunum Kalitesi Sunum, projeyi 
anlatmakta ve baştan 
sona mantıksal 
olarak akan kaliteli 
çizimler ve sanat ile 
projeyi 
canlandırmada cok 
etkileyici. 
Projenin fiziksel 
görünümü, yazı, 
organizasyon, 
düzgünlük, resim ve 
sanat etiketleri gibi 
konularda cok iyi.  

Sunum ilgi cekici 
ve gerekli 
konunun, 
kültürünü ve 
cagini uygun bir 
şekilde ele alıyor. 
Proje ve sanat 
basindan sonuna 
kendini gorteriyor. 
Guzel gorunuyor 
ancak detaylarda 
kucuk hatalar var.  

Sunum biraz 
ilgi cekici ve 
kismen konuyu, 
kulturu ve cagi 
anlatiyor. Proje 
ve sanat 
belirsiz ve cok 
onemli kisimlar 
eksik. Fiziksel 
gorunum cekici 
degil. 
Detaylarda 
hatalar var. 

Sunum ilgi 
cekici degil ve 
konu, kultur ve 
cagi cok az 
anlatiyor. Proje 
ve sanat 
karmasik ve 
alakasiz. 
Fiziksel 
gorunum hic 
cekici degil. 
Detaylarda 
onemli hatalar 
yapilmis. 

Sunum ilgi 
cekici degil, 
kotu yapilmis 
ve konu, kultur 
ve cag 
gereksinimlerin
i karsilamiyor. 
Proje va sanat 
tamamlanmami
s ve uygun 
degil. 
Detaylarda 
buyuk hatalar 
yapilmis.  

 

 
 


