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BODRUM MARMARA KOLEJİ 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

11. SINIFLAR PROJE KONULARI 

 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 

1) Sanat akımlarını resim, müzik ve edebiyat ilişkisi içerisinde değerlendirme, kendi 

düşüncelerinizin de yer aldığı bir sunum yapma. (Sunum öğretmen ile belirlenecek konuyla ilgili 

bir kitap incelemesi eşliğinde yapılarak sunum dosyası hazırlanacak) 

2) 1923-1940 döneminden seçilecek metinlerden (üç olay hikâyesi,  üç durum hikâyesi) inceleme 

yaparak sunum yapma ve sunum dosyası oluşturma 

3) Cumhuriyet Dönemi’nde 1940-1960 yıllarında eser vermiş beş hikâye yazarımızın biyografilerini 

Prezi sunum programında sunarak en iki hikâyesinin incelemesini yaparak ait olduğu geleneği 

sunum ile sergileme ve hikâye incelemeleri için sunum dosyası hazırlama 

4) Cumhuriyet dönemi Saf şiir anlayışı ile yazılan şiirleri tespit ederek bir antoloji oluşturma. 

Şiirlerinizi dergi veya kitapçık şeklinde bastırarak her şiirin şairi hakkında bilgiler verme. 

5) Milli edebiyat donemi toplumsal, siyasal, ve sosyal gelişmeleri göz önünde bulundurarak hikâye, 

roman, şiir türlerine olan etkisini anlattığınız makale yazma kurallarına dikkat ederek akademik 

dürüstlüğe uygun bir makale yazma. 

6) Öğrencinin belirlediği arkadaşları ile düzenleyeceği Nazım Hikmet veya Gülten Akın’ın şiir 

anlayışını ele alan bir program hazırlama. (Proje konusunu seçen öğrenci şairler hakkında veri 

toplar ve belirlediği arkadaşlarına sunum hazırlar. Video çekiminde ise eserleri, yaşamı ve sanat 

hayatı hakkında sohbet ederler. Video süresi en az 30 dk olacaktır. Şair hakkında elde edilen 

veriler sunum dosyasında bulunacaktır.) 

7) Madame Bovary’e ait Emma ve Halit Ziya Uşaklıgil’ e ait Aşk- Memnu karşılaştırması.  Yapı, içerik, 

yazıldığı dönem, karakterler, yer, zaman incelemelerinin bulunduğu karşılaştırmayı kitapçık 

şeklinde hazırlama ve iki eserin benzer ve farklı yönlerini yazma. 

8) Yaşadığınız yerde oynanan iki tiyatro oyununa giderek etkilendiğiniz sahneleri, tiratları ve 

oyunun yazarının sanat hayatını anlatan bir düşünce yazısı yazma. Düşünce yazınızın ardından 

geçmişten günümüze tiyatro hakkında bir sunum yapma ve sunum dosyası hazırlama. 

 

 

 

TARİH 

1) 1595-1774 Arasında Osmanlı-Avusturya, Osmanlı-Rusya, Osmanlı-Venedik, Osmanlı-Lehistan ve  

2) Osmanlı-İran İlişkileri 

3) Modern Devletler Hukuku’nun Ortaya Çıkışında Westfalya Anlaşması’nın Rolü 

4) Rönesans ve Reform Hareketleri Bunların Avrupa ve Osmanlı’ya Etkileri 

5) XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Yaşanan İsyanların Nedenleri, Sonuçları ve Bu İsyanların  

6) Osmanlı’ya Etkileri 

7) Lale Devri ve Islahatları ile XVII. Yüzyılda Osmanlı Düşünce ve Bilim Hayatının Önde Gelen  
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8) İsimleri ve Özellikleri 

9) Viyana Kongresi, Napolyon Savaşları, Restorasyon Dönemi ve Sonuçları 

10) Mehmet Ali Paşa Sorunu, Hünkar İskelesi ve Balta Limanı Anlaşmaları ile Bu Anlaşmaların  

11) Osmanlı’ya Etkileri 

12) Kırım Savaşı ve Paris Anlaşması ve II. Balkan Savaşları ve Savaşların Osmanlı’ya Etkisi 

13) Fransız İhtilali ve İhtilalin Osmanlı’ya Etkileri 

14) Osmanlı Devleti’nde Yaşanan Milliyetçi Ayaklanmalar ve Ayaklanmaların Osmanlı’ya Etkileri 

15) Sanayi İnkılabı ve İnkılabın Osmanlı’ya Etkileri 

16) Osmanlı Askeri Sisteminde Meydana Gelen Değişimler 

17) Ulaşım, Haberleşme ve Eğitim Alanlarında Meydana Gelen Değişimler 

18) Sened-i İttifak, Tanzimat ve Islahat Fermanları ve Bunların Anayasal Sürece Etkileri Meşrutiyet ve 

Kanun-i Esasi 

19) Osmanlı Devleti’nin Dağılmasını Önlemeye Yönelik Ortaya Atılan Fikir Akımları ve  

20) 31 Mart İsyanı, İsyanın Osmanlı’ya Etkisi 

21) Osmanlı Devleti’nin Kentlerinde, Basın-Yayın’da, Kültür Hayatında ve Sosyal Hayatında Meydana 

Gelen Değişimler 

 

 

COĞRAFYA 

KONU: Madde döngüleri 

İLGİLİ KAZANIM: Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 

GÖREV: İnsan faaliyetlerinin karbon, azot, oksijen ve su döngülerine olan etkileri örneklendirilir. 

 

KONU: Nüfus Politikaları 

İLGİLİ KAZANIM: Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını 

karşılaştırır. 

GÖREV: Gelişmiş ve geri kalmış bir ülke örneğini ele alarak bu iki ülkenin nüfus politikalarını 

karşılaştırınız. Karşılaştırdığınız ülkelerin nüfus politikalarında nasıl değişmeler olduğunu belirtiniz. 

 

KONU: Fonksiyonlarına göre şehirler 

İLGİLİ KAZANIM: Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 

GÖREV: Dünyadan ve Türkiye’den farklı fonksiyonlara bağlı olarak gelişen birer şehir örneği seçilerek 

bu şehirlerin gelişimlerinde etkili olan doğal ve beşeri etkenler ele alınır, bu şehirlerin bölgesel ve 

küresel etkileri açıklanır. 

 

KONU: Ekonominin üç elemanı: Üretim, dağıtım ve tüketim. 

İLGİLİ KAZANIM: Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından 

değerlendirir. 

GÖREV: Türkiye’de üretim yapılan iki farklı sektörden birer örnek ele alınarak. Üretimi yapılan 

ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketiminde etkili olan faktörler açıklanır. 

 

KONU: Uluslararası örgütler 

İLGİLİ KAZANIM: Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 

GÖREV: Türkiye’nin küresel ve bölgesel ölçekteki siyasi, askeri ve ekonomik örgütlerle ilişkisi açıklanır. 
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

1) Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemi, 

2) Kur’an-ı Kerim’den dünya hayatının amacıyla ilgili örnekler verilmesi 

3) Hz. Muhammed’in örnek şahsiyeti 

4) Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevleri 

5) İnançla ilgili yaklaşımlar 

6) Yeni dinî akımların özellikleri 

7) Yahudiliğin doğuşunu ve gelişimi 

8) Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişimi 

 

 

FELSEFE 

1) Düşünce Tarihinden Seçilecek Bir Dönemde Yapılan Bilimsel ve Felsefi Çalışmalara Örnek (İlkçağ, 

Ortaçağ, Yeniçağ, Rönesans, Aydınlanma) 

2) 17 yy. Birey ve Devlet ilişkileri 

3) Aydınlanma Felsefesi 

4) George Orwell’in ‘’1984’’ Ütopyasının incelenmesi 

5) Kant’ın Ahlak Anlayışı 

6) Hegel felsefesinde Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri 

7) J.J. Roussea’nun ‘’Toplum Sözleşmesi’ ’adlı Eserindeki Birey -Devlet İlişkilerinin İncelenmesi 

8) Varoluşçuluk ve Toplumsal Koşullar Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır? 

 

 

MATEMATİK 

1) TRİGONOMETRİ 

2) DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 

3) FONKSİYONLAR 

4) DENKLEM EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 

5) ÇEMBER DAİRE  

6) UZAY GEOMETRİ 

7) VERİ SAYMA OLASILIK 

 

 

FİZİK 

1) Vektörler 

2) Bağıl hareket 

3) Newton’un hareket yasaları 

4) Bir boyutta sabit ivmeli hareket 

5) İki boyutta hareket 

6) Enerji ve hareket 
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7) İtme ve Çizgisel momentum 

8) Tork 

9) Denge 

10) Elektriksel kuvvet ve elektrik alan 

11) Elektriksel potansiyel 

12) Düzgün elektrik alan ve sığa 

13) Manyetizma ve elektromanyetik indüklenme 

14) Alternatif Akım 

15) Transformatörler 

 

 

PHYSICS  

1) Thermal concepts 

2) Simple harmonic motion 

3) Electric fields 

4) Electric cells 

5) Electromagnetic induction 

6) Imaging 

7) The structure of matter 

8) Energy sources 

9) Wave characteristics 

10) Resolution 

11) Doppler effect 

12) Nuclear reactions 

13) Interference 

14) Work, energy and power 

15) Momentum and impulse 

16) The law of gravitation 

17) Circular motion 

18) Capacitance 

 

 

 

KİMYA 

 

1) Geçiş metallerinin kullanımı ve elde edilme metodları 

2) Nadir bulunan elementlerin sanayiye katkıları 

3) DNA nın kimyası ve ilaç sanayisindeki faydaları, genetik ilaçlar 

4) Kimyasal Dengenin vücudumuzdaki sistemlerde en az 5 örneğini kullanarak poster hazırlama 

5) 5 Adet eğlenceli deney hazırlamak 

6) Vitaminlerin elektron mikroskobundaki görüntülerini ve kimyasal özelliklerini araştırmak 

7) Kristal bahçe üretimi. 

8) Kimya konularını içeren resim sergisi 
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CHEMISTRY 

1) Obtaining methods and use of transition metals  

2) Effects of rare metals on the industry. 

3) Chemical structure of DNA and use of it in drug industry. 

4) Preparation of poster about Chemical Equilibrium in body system 

5) Prepare fun experiment  

6) Investigate the chemical properties of vitamins and research vitamins under the electron 

microscope 

7) To produce crystalline garden 

8) Art exhibition about chemistry 

 

 

 

 

BİYOLOJİ 

1) Böbrekler (ÜÇ BOYUTLU MODEL) 

2) İnsan beyni (ÜÇ BOYUTLU MODEL) 

3) İnsan kalbi (ÜÇ BOYUTLU MODEL) 

4) İskelet ve Kas Sistemi Hastalıkları ile ilgili broşür hazırlanması 

5) SOLUNUM KATSAYISININ açıklanması (DENEY) 

6) Karaciğerin sindirim sistemi ile olan bağlantısının araştırılıp sunulması 

7) Pankreasın sindirim kanalı ile olan bağlantısının araştırılıp sunulması 

8) Dengesiz beslenmenin neden olabileceği sindirim sistemi hastalıklarının araştırılması 

9) Sigaranın akciğerler ve dolaşım sistemi üzerine olumsuz etkilerinin araştırılıp sunulması 

10) Bağışıklık sisteminin alerjenlere verdiği tepki ve baskılandığı durumların araştırılması, güncel 

örneklerin verilmesi 

11) İnsanda endokrin bez salgılarının(hormonların) ve görevlerinin tablo şeklinde hazırlanıp 

sunulması 

12) Hassas ekosistemlerin araştırılması ve korunmasına yönelik öneriler geliştirilmesi. 

13) İnsanda duyu organlarından birinin araştırılıp sunulması 

14) Boşaltım sisteminin endokrin sistemle olan ilişkisinin araştırılması ve sunulması 

15) İnsanda büyük ve küçük kan dolaşımının şema ile gösterilmesi 

16) İnsanda besin maddelerinin sindirim kanalındaki hareketi, parçalanması ve emilimini şekil-şema 

ile açıklanması. 

17) Kan ve organ bağışının öneminin araştırılması ve sunulması. 

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

alabilirler. 
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ENGLISH 

1) Find a poem, a short story and a song that all have the same theme. Discuss how the theme is 

dealt with, expresse and viewed in the poem, song or story. Explain each text with your own 

views, comments and criticism.  

2) Atatürk and youth  

3) You are alone on an island. Write a diary for a week. Describe what happened and how you felt.  

4) Prepare a school magazine  

5) Prepare a magazine about harmful addictions.  

6) Book review. (stage 3-4)  

7) Create a short story and write  

8) Prepare a questionnaire about superstitions in Turkey, find out which people have superstitions    

about, origins of them and effects on people. 

9) Plans for the future in all situations.  

10) Situational dialogues  

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

Record programme on a cassette or CD.  

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

who has been kidnapped.  

13) 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.  

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

unexpected things.  

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

1) Der Tagesablauf/ seinen Tag mit einer Powerpoint ausdrücken können 

2) Die Hobbys (Tiere, Einkaufen, kochen, Sports)/ ein Poster mit dem Hilfverb “mögen” vorbereiten 

3) Die Einladung- Der Geburtstag/ eine Einladungskarte oder eine Geburtstagskarte basteln 

4) Die Reise&Freizeit/ einen Tagesablauf über die Ferien machen 

 

 

 

 

FRANÇAIS 

1) 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.   

  

2) L’ordinateur et Internet 

Vous inventez un nouveau site. Son but, à qui il adresse, qu’est-ce qu’on peut faire avec ce site ? 

Ou vous pouvez faire une enquête entre les amis et vous allez présenter les résultats. Vous allez 

raconter par quel appareil électronique, ils vont sur Internet. Quels logiciels ils utilisent ? Pour 

quel but ? 

  

3) Le cinéma et les spectacles 

Vous êtes un réalisateur et vous allez réaliser un film. D’abord, déterminez le genre du film 

(comédie, romantique, horreur…) et puis choisissez quels acteurs ou quelles actrices vous allez 

choisir pour ce film. Vous allez expliquer les raisons. Vous allez préparer le fragment du film où 

on verra des scènes du film. Ou vous êtes un critique du cinéma. Vous allez écrire un article où 

vous allez parler de vos pensées sur un film que vous choisissez.  

  

 

 

ESPAÑOL  

1) Expresar y preguntar los gustos: 

  Un video de entrevista con los otros sobre sus preferencias. 

  Un menú utilizando diferentes alimentos y las comidas y un video de dialogo entre el 

camarero y el cliente. 

  Un diccionario ilustrado sobre los alimentos. 

 

2)  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 


