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BODRUM MARMARA KOLEJİ 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

10. SINIFLAR PROJE KONULARI 

 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 

1) Bir edebiyat dönemine ait şiir antolojisi oluşturma. 

2) Dersin konusuna göre öğretmen ve öğrenci tarafından belirlenen bir şair ya da yazarın 

biyografisini powerpoint sunusu olarak hazırlama. 

3) Yaşadığı şehrin tarihi ve edebi şahsiyetlerinin araştırma 

4) Dede Korkut Hikâyeleri hakkında araştırma yapma. Üç hikâyeyi inceleme ve sunumunu hazırlama 

5) Türkülerin hikayelerinin araştırarak sunum dosyası hazırlama  ve bir hikayeyi kısa film olarak 

çekme. 

6) Memleketinize ait efsaneleri araştırma, o yerde yaşayan bir kişi ile bu konu ile ilgili röportaj 

yapma. 

7) Divan edebiyatına ait 15 adet şiirin,  ölçüsünü, şiirin zihniyetini, kime ait olduğunu, nazım 

birimini, konusunu, duygusunu sunum ile derste anlatıma 

8) Öğretmen tarafından verilen sorumlu olduğu bir romanın dil bilgisi özelliklerini inceleme. Bu 

özellikleri sunum dosyasında hazırlama. 

9) Proje ödevi tarihleri kapsamında okulunda gerçekleşen tüm etkinlikleri haber metni olarak 

yazma ve kendi gazetesini oluşturma. 

10) Gezi yazısının tarihsel gelişimi hakkında bilgi vererek,  gittiği gördüğü yerlerle ilgili duygu ve 

düşüncelerini anlattığı  görsellerin de içinde bulunduğu bir karton veya sunum çalışması yapma. 

 

TARİH 

1) Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Özellikleri 

2) Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Anadolu’da Bıraktıkları Mimari Eserler ve Özellikleri 

3) Malazgirt Savaşı ve Anadolu’nun Türkleşme Serüveni 

4) Karahanlı Devletinin Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Özellikleri 

5) İlk Türk-İslam Yazılı Eserleri 

6) Gazneliler Devletinin Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Özellikleri 

7) Haçlı Seferleri ve Seferlerin Türk Tarihine Etkileri 

8) Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Savaşları ve Özellikleri 

9) Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları ve Hayatları 

10) Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Mimari Eserleri 

11) Osmanlı Devleti Döneminde Yapılan İstanbul Kuşatmaları 

12) Osmanlı Devleti Döneminde Uygulanan İskân Politikasının Özellikleri ve İskan Politikasının 

Tarihsel Evrimi 

13) Osmanlı Devleti’nde Ahi Teşkilatı 

14) Ankara Savaşı ve Fetret Devri 

15) Osmanlı Kuruluş Döneminde Askeri Yapı ve Özellikleri 

16) Osmanlı Devleti’nde Toprak Sistemi (Miri Topraklarının Feodal Topraklar ile Kıyaslanması) 
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17) Osmanlı’da Vakıf Sistemi 

18) Kuruluştan yıkılışa Kadar Osmanlı Egemenlik Anlayışı ve Bu Anlayışın Değişimi 

19) Osmanlı’da Şehzadeler ve Eğitimleri 

20) Osmanlı’da Divan Teşkilatı ve Değişimi 

21) Osmanlı Kuruluş ve Yükselme Döneminde Deniz Savaşları 

22) Coğrafi Keşifler ve Coğrafi Keşiflerin Osmanlı’ya Etkisi 

23) Sokullu Mehmet Paşa’nın Projeleri ve Amaçları 

24) Kanuni Sultan Süleyman Devri Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Özellikleri 

25) İstanbul’un Fethi ve Fethin Türk-Dünya Tarihi Açısından Sonuçları 

26) Osmanlı Devleti’nin Türk-İslam Dünyasını Birleştirme Çabaları 

27) Anadolu’nun İslamlaşmasında Sufi ve Alimlerin Rolü 

28) Osmanlı Devleti’nde Eğitim 

 

COĞRAFYA 

KONU: Türkiye’nin yer şekilleri 

İLGİLİ KAZANIMLAR: Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2. 

Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 

GÖREV: Türkiye’de iç ve dış kuvvetlere bağlı olarak oluşan başlıca yer şekilleri incelenerek oluşumları 

ve dağılışları hakkında bilgi verilir.  

 

KONU: Doğal kayaçların günlük yaşamda kullanım şekilleri 

İLGİLİ KAZANIM: Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir.  

GÖREV: Türkiye’de bulunan kayaçların farklı kullanım alanları araştırılarak hangi kayaç türünün hangi 

alanda kullanıldığı ve bu kullanımda kayaçların hangi özelliklerinin etkili olduğu açıklanır.  

 

KONU: Türkiye’nin su varlığı 

İLGİLİ KAZANIM: Türkiye’deki su varlığını verimli kullanmanın ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerini 

değerlendirir. 

GÖREV: Denizlerimizin potansiyeli ve ülkemiz için önemi, su kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı 

için bireysel olarak yapılabileceklere yönelik uygulamalar örneklendirilir. 

 

KONU: Türkiye’deki doğal bitki örtüleri 

İLGİLİ KAZANIM: Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz 

eder. 

GÖREV: Türkiye’deki endemik ve relikt bitkilerin dağılışı, önemi ve korunması üzerine bir araştırma 

yapılır. 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

1) Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemi, 

2) Allah’ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri, 

3) “Gaye ve nizam”delilleri, 

4) Hz. Muhammed’in gençlik yıllarındaki erdemli davranışları, 

5) Bilge ve Kahraman Bir Genç: Hz. Ali ve özellikleri, 
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6) “Genç Bir Âlim: Hz. Aişe”ve özellikleri, 

7) “Habeş Kralının Huzurunda Bir Genç: Cafer b. Ebi Talib”ve özellikleri, 

8) Ahlak ile terbiye arasındaki, 

9) İslam ahlakında yerilen bazı davranışların, bireysel ve toplumsal zararlarını  

 

FELSEFE 

1) Felsefenin Anlamı ve Bilgi Türleri 

2) Doğru Bilginin İmkansızlığını Savunalar 

3) Doğru Bilginin İmkanını Savunanlar 

4) Varlığın Ne Olduğu Problemi 

5) Evrensel Ahlak Yasasının Varlığını Reddedenler 

6) Evrensel Ahlak Yasasının Varlığını Kabul Edenler 

7) Sanat Kuramları 

8) Bilimin Değeri 

9) Ürün Olarak Bilim 

10) Etkinlik Olarak Bilim 

 

 

MATEMATİK 

1) PERMÜTASYON (SIRALAMA AKSIYOMU) 

2) KOMBINASYON (SEÇME AKSIYOMU) 

3) BINOM AÇILIMI 

4) OLASILIK 

5) FONKSIYONLAR 

6) POLINOMLAR 

7) ÇARPANLARA AYIRMA & ÖZDEŞLIKLER 

8) II.DERECE DENKLEMLER 

9) KARMAŞIK SAYILAR 

10) DÖRTGENLER 

11) ÇOKGENLER 

12) KATI CISIMLER  

 

FİZİK 

1) Katıların Basıncı 

2) Sıvıların Basıncı 

3) Gazların Basıncı 

4) Kapalı kaplardaki gazların basıncı  

5) Sıvıların kaldırma kuvveti 

6) Elektrik akımı 
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7) Lambaların parlaklığı nasıl değişir devre kurarak göstermek 

8) Basit elektrik motoru yapımı 

9) Düzlem aynalarda yansıma 

10) Küresel aynalarda yansıma 

11) Işığın kırılması 

12) Mercekler 

13) Dürbün yapımı 

14) Su dalgalarında yansıma 

15) Ses dalgası 

 

 

PHYSICS  

1) Pressure exerted by on solids 

2) Pressure concept in liquids 

3) Gas pressure 

4) Fluid pressure(Hydrodynamic)  

5) Buoyancy of fluids 

6) Electrical charges 

7) Electric circuits 

8) Earth’s magnetism  

9) Energy of an electric current and power 

10) Reflection and laws of reflection  

11) Refraction rules for a diverging lens 

12) Spherical mirrors 

13) Properties of prisms 

14) Optical instruments 

15) Reflection of water waves 

16) Sound waves 

 

 

KİMYA 

1) Değişik konsantrasyonlu sıvılardan heterojen renkli çözeltiler hazırlamak 

2) Doğal indikatörler 

3) Çamaşır deterjanı yapımı 

4) Sabun yapımı 

5) Polimerler konusunda poster hazırlama 

6) Kozmatik ve Kimya konusunda poster hazırlama 

7) Gereksiz ilaç kullanımının insana ve ülke ekonomisine zararlarını araştırma yaparak rapor 

yazmak(grafik kullanarak) 

8) Kırtasiye malzemeleri hangi kimyasal malzemeleri içerir. Bu konuda poster hazırlama 

9) Çevre kirliliği ile ilgili poster hazırlamak 
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CHEMISTRY 

1) To prepare colourful heterogenous mixture. 

2) Natural Indicators 

3) Laundry detergent making 

4) Soap making 

5) Preparation of poster about polymer. 

6) Preparation of poster about cosmatic and chemistry 

7) Investigate the harmful effects of unnecessary drug use on human and country economy (using 

graphics) 

8) Book, pencil,note book contain chemicals. Prepare an essay about chemical. 

9) Prepare a poster about Environment and chemistry 

 

 

BİYOLOJİ 

1) Ulusal veya uluslararası düzeyde bir başka okul ya da grupla çevreye ilişkin web tasarımı, 

paylaşımı ve sunumunun hazırlanması. (SUNUM) 

2) Yerel veya bölgesel endemik bir türün seçilerek tanıtım ve korunmasına ilişkin web tasarımı ve 

paylaşılması. (SUNUM) 

3) Küresel ısınmanın olası sonuçlarını dikkate alarak, yerel ve ulusal etkilerinin irdelenmesi ve bu 

bağlamda elli yıl sonrasının Türkiye’si için olası çözüm önerileri getirilmesi. (SUNUM) 

4) Bir yerel ürünün alternatif değerlendirme yollarının araştırılması.  BİTKİSEL ÇAY yapımında, 

KOZMETİK ÜRÜN olarak, TIP ALANINDA tedavi için vb. Kullanımının Araştırılması (SUNUM) 

5) Eşeyli üreme ve kalıtsal varyasyonlar ile KROSSSING OVER olayının açıklanması (MODEL) 

6) AZOT vb. MADDE DÖNGÜLERİ’nden birisinin açıklanması  (ÜÇ BOYUTLU MODEL veya PANO) 

7) MİTOZ bölünmenin evreleri (MODEL) 

8) MAYOZ bölünmenin evreleri (MODEL) 

9) Sünger bahçede fide yetiştirme (DENEY)  

10) Çevre sorunları ve bunların çözümüne ilişkin toplum bilincinin ortaya çıkarılmasına yönelik 

röportaj, rapor ve sunu çalışmalarının yapılması 

11) Vegetatif üremenin tarım açısından uygulama ve öneminin araştırılması 

12) Sivil toplum kuruluşlarının doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerinin 

sorgulanması 

13) Türkiye’nin enerji sorununun çözümüne yönelik olarak alternatif enerji kaynaklarından 

(biyokütle, rüzgar, güneş vb.) herhangi birisinin uygulanabilmesine yönelik olumlu olumsuz 

yönlerinin ortaya konması. 

14) Doğal ve insan kaynaklı etkilerin bazı özel yaşam alanlarında bulunan canlılar üzerine etkilerinin 

araştırılması 

15) Eşeye bağlı kalıtsal hastalıkların araştırılıp sunulması 

16) Biyolojik savaş ajanlarının ve etkilerinin araştırılması 

17) Yerel veya bölgesel endemik bir türün seçilerek tanıtım ve korunmasına ilişkin web tasarımı ve 

paylaşılması 

18) Ayrıca öğrenciler müfredat konuları içinde istedikleri herhangi bir konuyu da ödev olarak 

alabilirler. 
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BIOLOGY 

1) Prepare web design about the environmental problem to share with another school or group at 

national or international level 

2) Choose a local or regional endemic strain and prepare Web design to communicate publicity.  

3) Investigation of alternative ways of evaluating a local product for making vegetable tea, as a 

cosmetic product, for treatment in the field of medicine, etc 

4) For a stand within the framework of "LIFE PROJECTS WITH DIFFERENCES" 

 Sexual reproduction and hereditary variations and explanation of the CROSSSING OVER 

phenomenon (MODEL) 

5) Explanation of the material cycles such as nitrogen cycle (THREE DIMENSIONAL MODEL or 

POSTER) 

6) Conduct interviews, reports and presentations for the discovery of environmental problems and 

community awareness regarding their resolution. 

7) Investigation of the vegetative reproduction for agriculture. 

8) Interrogation of civil society organizations' activities for conservation of natural resources and the 

environment 

9) To reveal the positive and negative aspects of Turkey's ability to apply any of the alternative 

energy sources (biomass, wind, solar, etc.) to solve the energy problem. 

10) Investigation of the effects of natural and human influences on living things in some special 

habitats. 

11) Investigation and presentation of sexually transmitted diseases. 

12) Investigation of biological warfare agents and their effects. 

13) Students can also take any topic they want in the curriculum subjects as homework 

 

 

 

 

ENGLISH 

1) Prepare puzzles  

2) Prepare a teenage magazine  

3) Dream an adventurous holiday   

4) Write a diary for three weeks  

5) Write an article expressing your opinion about changes in the future  

6) Plants (Trees-Flowers)  

7) Prepare a questionnaire about social life in city and interview at least twenty people and write a 

detailed report.  

8) Demonstration (They will create, act out and record a video)  

9) Film Project: Your favorite films, actors and actresses. What do you know about them? Tell the 

stories of your favorite films.  

10) Planning a tourist guide of your city and region  

11) Book review. (stage 2)  

12) Prepare an album (sports, sightseeing places, how things work, stars, films, fashion, hobbies 

etc.)  



7 

 

13) Describe what you think will happen in the world of science, medicine and technology over the 

next 50 years  

14) Prepare a radio programme that will take two hours. Choose a topic and plan the programme. 

Record programme on a cassette or CD.  

15) Imagine that you are a teenager, a businessman/woman, a famous artist, scientist or astronaut 

who has been kidnapped.  

a) You are taken to a number of places. Keep a diary of the incidents that occured. Choose the 

cities and countries you are taken to. Compile some information about the places and events 

and integrate this in your diary entry for   each country. Describe them in detail.  

b) Describe an account for your feelings and reactions when you encounter strange and 

unexpected things.  

c) Include some details about how you were transported from one place to another.  

16) Write an article imagining the advantages and disadvantages of being famous 

17) Describe an important festival in your country.  

18) Create and write a short story of your own.  

19) Write a report about a town you think would be interesting to visit for a visit.  

20) Write a letter to your friend in another country.Your friend is going to visit your country so give 

her/him advice; when to come, where to go, where to stay, what to wear etc..  

21) Write an article about one of the wonders of world.  

22) Make an interview with a teacher or a famous people, record it.   

23) Describe and record your house and region you live in.  

24) Book review(stage 3- 4)  

25) Write an article about superstitions.  

26) Prepare an album about famous places in the world.  

27) Find out phrasal verbs with go, keep, make, come. Describe them with pictures in an album.  

28) Write about how you spent your childhood.  

29) Prepare a job interview.  

30) What are your visions of the future?  

31) Prepare a radio programme that will take two hours. Choose a topic and plan the programme. 

Record programme on a cassette or CD.  

32) Imagine that you are a teenager, a businessman/woman, a famous artist, scientist or astronaut 

who has been kidnapped.  

a) You are taken to a number of places. Keep a diary of the incidents that occured. Choose the 

cities and countries you are taken to. Compile some information about the places and events 

and integrate this in your diary entry for each country. Describe them in detail.  

b) Describe an account for your feelings and reactions when you encounter strange and 

unexpected things. 

c) Include some details about how you were transported from one place to another  
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DEUTSCH 

1) Essen und Trinken/ Im Restaurant etw. bestellen können und ein Speisekarte vorbereiten können 

2) Party- Einladung- Geburtstag/ eine Einladungskarte oder eine Geburtstagskarte basteln 

3) Tägliche Aktivitäten (Tagesplan)/ einen Powerpoint über einen Tag vorbeireten 

4) Schultage, Stundenplan/ seinen eigenen Schultag beschreiben oder einen Stundenplan 

vorbereiten 

5) E-Mail oder Briefe/ einen Brieffreund finden und mit ihm gegenseitig Briefe oder E-Mails        

schreiben 

 

 

 

 

FRANÇAIS 

1) La publicité d’un produit que vous allez créer 

Vous allez faire un travail où vous allez exposer les caractéristiques de ce produit. Vous allez 

préparer une affiche ou une vidéo pour le présenter. 

  

2) Les vacances 

Vous créez une agence de vacances. Vous proposez des paquets de voyages pour l’été et l’hiver. 

Vous allez indiquer l’itinéraire, où acheter les billets, etc. 

  

3) Les aliments 

Vous êtes un chef. Vous avez inventé une recette extraordinaire. Vous allez le présenter soit 

dans une vidéo soit dans un livre de recettes. Vous allez indiquez les ingrédients et vous allez 

raconter sa préparation.   

  

 

 

 

ESPAÑOL  

1) Descripción de personas: 

  Un poster de dibujos de diferentes personas y descripciones detalladas. 

  Un video sobre las personas famosas y descripciones. 

 

2) Prendas de vestir: 

  Un poster ilustrado sobre las prendas de vestir. 

  Un video de compras, dialogo entre de dependiente y cliente. 

 

3)  Países Hispanohablantes: 

  Un documental sobre los países hispanohablantes 

( comidas, musicas, lugares historical y turisticas ,bailas, estilo de vivir ect. 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

1) Modern olimpiyat oyunlarının tarihi önemi nedir?Kaç yılda bir yapılır? 

2) Sporda ısınmanın önemi nedir? 

3) Televizyon ve radyoda yayımlanan beden eğitimi,spor,fiziksel gelişim ve sağlıklı yaşamla ilgili 

programlar sizce nasıl olmalıdır? 

4) Spor anarşisi nedir ve nasıl önüne geçilir? 

5) Okul sporunun önemi ve amaçları nelerdir? 

6) 19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Spor bayramının tarihi önemi nedir? 

7) Okul maçlarında olabilecek disiplin cezaları nelerdir? 

8) Atatürk’ün spor hakkındaki düşünce ve sözleri nelerdir? 

 

GÖRSEL SANATLAR 

1) Resim akımlarından birini seçerek inceleyiniz ve öncü ressamlarını  tanıtınız. 

2) Cumhuriyet Dönemi Türk resmini ve öncü ressamlarını tanıtınız. 

3) Osman Hamdi Bey’in yaşamını, sanatçı kişiliğini, eserlerini, arkeoloji araştırmalarını ve Türk resim 

sanatına katkılarını araştırın. 

4) Yaşayan ünlü ressamlarımızdan birinin sanat yaşamı, eserleri ve açtığı sergilerle ilgili bir 

araştırma yapınız(Söyleşide yapılabilir). 

5) Bir akıma öncülük yapmış, dünyaca ünlü bir ressamı tanıtan çalışma hazırlayınız 

6) Yıl içindeki çalışmalarımızdan oluşan bir sergi düzenleyiniz. 

7) Bir akıma öncülük yapmış, dünyaca ünlü bir ressamın eserlerini inceleyip kendi resminizi yapınız. 

8) Öğretmeninizin belirleyeceği 3 resim etkinliğinde görev alınız 

 

MÜZİK 

1) Atatürk ve müzik konulu araştırma 

2) Dünyadaki müzik türlerinin araştırılarak tanıtımının yapılması 

3) Çalgı tanıtımı 

4) Besteci, yorumcu, müzisyen ve orkestra şeflerinin meslek yaşantılarının ve hayat öykülerinin 

röportaj ve fotoğraflarla desteklenerek araştırılması ve sunulması 

5) Çok sesli çağdaş müziğin öncülerinin araştırılarak sunulması 

6) Reklam müziklerinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak sunulması 

 

 

Not: Öğrencilerimiz arzu ederlerse kendileri de konu belirleyebilirler. Ancak öğrencimiz mutlaka 

belirlediği konuyu ilgili ders öğretmenine onaylatmalıdır.  

 

 

Zafer YAZ 

Lise Müdürü 

UYGUNDUR 


