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BODRUM MARMARA KOLEJİ 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

9. 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) Kendi özgeçmişini bir slayt programında hazırlama. (Ses ve yazı içeriğin dahilindedir)  Slaytın yanı 

sıra özgeçmişinin bulunduğu bir kitapçık hazırlama. 

4) Yaşanılan şehrin tarihi ve edebi şahsiyetlerinin araştırma 

5) Edebi eser nedir, edebi metinlerin özellikleri nelerdir, örnek metinler üzerinde inceleme, 

araştırma. Sunum hazırlama. 

6) Masal yazma çalışması hazırlar ve yazdığı masalı powerpoint sunumunda görseller ile 

destekleyerek sınıf içinde anlatma 

7) Türk Halk Tiyatrosu, özellikleri ve Karagöz, Meddah Hikâyeleri, Ortaoyunu ve Köy Seyirlik 

Oyunları konularında araştırma, sunum dosyası hazırlayarak sınıf içinde anlatma. 

8) 15 adet şiirin, ölçüsünü, şiirin zihniyetini, kime ait olduğunu, nazım birimini, konusunu, 

duygusunu powerpoınt ya da Word programında derste anlatma 

9) Türkiye’de hala bulunan ağız özelliklerini ve kullanıldığı yerleri araştırma ve araştırma konusunu 

içeren Powerpoint sunumuyla en az 10 şehrin ağız özelliklerinden örnekler verme.  

10) Sınıf adına dergi çıkarması. Kendi sınıfına ait etkinliklerin ve sınıf üyelerinin özelliklerinin ve 

başarılarının bulunduğu 4 aylık bir dergi hazırlama. 

 

 

TARİH 

1) Tarih Boyunca Kullanılan Takvimler ve Takvimlerin Gelişimi 

2) UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Giren Eserler ve Özellikleri 

3) Mezopotamya’da Kurulan Medeniyetlerin Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Özellikleri 

4) Göbeklitepe, Çatalhöyük, Çayönü, Truva’nın Tarihe Katkısı ve Özellikleri 

5) Tarih Boyunca Yazının Serüveni 

6) İlk Çağda Anadolu Uygarlıklarının Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Özellikleri 

7) Roma Uygarlığının Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Özellikleri 

8) Büyük İskender, Helenizm ve Helenizm’in Ortaya Çıkışı  

9) Türkiye’de Helenistik Merkezler ve Özellikleri 

10) İlk Çağ’da Hukuk ve Hukuk Sisteminin Oluşumu  

11) Orta Çağ’da Feodalizmin Gelişimi ve Yıkılışı 

12) Feodal Sistemin Anadolu’da, Uzak Doğuda ve Arap Toplumlarındaki Benzerleri ile Kıyaslanması 

13) İlk Çağ’da Ticaret Yolları ve Bu Yolların Devlet Ekonomilerine Katkıları 

14) Kavimler Göçü Nedenleri ve Dünya Tarihine Etkisi 

15) Asya Hun ve Avrupa Hun İmparatorluklarının Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Özellikleri 
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16) Orhun Abideleri 

17) İlk ve Orta Çağ’da Kurulan Diğer Türk Devletlerinin Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Özellikleri 

18) Hz. Muhammed Döneminde Yaşanan Savaşlar ve Savaşların Sonuçları 

19) Medine Sözleşmesi ve Önemi  

20) Dört Halife Dönemi ve Özellikleri  

21) Emevi ve Abbasilerin Dünya Tarihine Sağladığı Katkılar 

22) İslam Bilginlerinin Tarih’e Katkısı 

23) İlk Türk İslam Yazılı Eserleri 

24) Anadolu’nun Türkleşmesi ve Sonuçları 

25) Büyük Selçuklu Devleti’nin Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Özellikleri 

26) Büyük Selçuklu Devleti’nin Anadolu’da Bıraktığı Mimari Eserler 

27) Büyük Selçuklu Devleti Döneminde Eğitim 

28) Türklerin İslamiyet’i Kabul Ediş Serüveni ve Türklerin İslamiyet’e Katkıları 

 

 

COĞRAFYA 

KONU: Bodrum ilçesinin doğal ve beşerî özellikleri 

İLGİLİ KAZANIM: 1- Farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 2-

Yaşadığı yerleşim biriminin coğrafi özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 

GÖREV: Bodrum ilçesinin yer şekilleri, su kaynakları ve etkili olan iklim tipinin özellikleri araştırılır, bu 

özelliklerin doğal bitki örtüsü, canlı türleri ve ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri görsellerle 

desteklenerek belirtilir.  

 

KONU: Doğal çevreye insan müdahaleleri ve sonuçları 

İLGİLİ KAZANIM: Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 

GÖREV: Yakın çevrede insanın doğayı değiştirdiği uygulamalara örnekler verir bu uygulamaların çevre 

üzerindeki olumlu ve olumsuz sonuçlarını örnekler üzerinden açıklar. 

 

KONU: Coğrafya biliminin tarihsel gelişimi ve bu gelişimde etkisi olan bilim insanları 

İLGİLİ KAZANIM: Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 

GÖREV: Coğrafya biliminin antik çağlardan günümüze kadar gelişimini araştırır. Bu gelişimde önemli 

rolü olan bilim insanlarına ilk çağ, orta çağ ve yakın geçmişte katkısı olan birer ismi ve Türk- İslam 

bilginlerinden coğrafya bilimine katkısı olan en az bir bilim insanını tanıtır.  

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

1) İslam âlimlerince yapılan din tanımları, 

2) Çeşitli disiplinlere (felsefe, sosyoloji, antropoloji, dinler tarihi) göre din tanımları, 

3) Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi, 

4) İslam inancında tevhidin önemi, 

5) İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini, 

6) İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisi 

7) İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkileri 



3 

 

MATEMATİK 

1) MANTIK 

2) KÜMELER 

3) DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 

4) ÜÇGENLER 

5) VERİ SAYMA OLASILIK 

 

 

 

FİZİK 

1) Fiziğin uğraş alanı ve doğası 

2) Fizikte modelleme ve matematiğin yeri  

3) Fizik, günlük yaşam ve teknoloji  

4) İş güç ve enerji  

5) Enerji kaynakları dönüşümleri ve korunumu  

6) Isı ve sıcaklık  

7) Maddelerin sınıflandırılması ve özellikleri  

8) Maddelerin dayanıklılığı  

9) Kılcallık  

10) Yüzey gerilimi 

11) Doğrusal hareket  

12) Newton’un hareket kanunları  

13) Konularla ilgili problemler 

14) Fizik bilim adamlarının yaşamları ve çalışmalarının araştırılması 

 

 

 

PHYSICS  

1) Introduction to physics 

2) Importance of modelling and mathematics in physics 

3) Physics in our daily life and technology  

4) Work, power and energy 

5) Energy sources 

6) Heat and temperature  

7) Matter and its properties  

8) Strength 

9)  Capillarity action  

10) Surface Tension 

11) Motion in one dimension 

12) Newton’s laws of motion 

13) Problems about topics 

14) Physics and physicist 
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KİMYA 

 

1) Atom Modelleri ile ilgili Poster hazırlama 

2) Atom Modeli  

3) Molekül modeli tasarlamak 

4) Bilim Adamları ile ilgili poster hazırlama 

5) Kimya Biliminden Nobel ödülü alan 8 bilim adamının çalışmaları hakkında poster çalışması 

6) Sütten plastik üretmek 

7) Işıklı Periyodik Tablo 

8) İbni Sina, Cabir bin Hayyan gibi 5 Simyacının buluşları ile ilgili poster 

9) Işıklı Bilgi oyunu 

10) Süt ve gıda boyaları ile yüzey gerilimi 

11) Elementlerin bileşik oluşturmasının hikayesini yazmak 

 

 

 

 

CHEMISTRY 

1) Preparation of poster about atomic models. 

2) Preparation of atomic model 

3) To design 3D molecule model  

4) Preparation of poster about Scientists  

5) Preparation of poster about Nobel prize winner 

6) Production of plastic from milk 

7) Periodic Table with electricity  

8) Preparation of poster about famous alchemists. (İbni Sina, Cabir bin Hayyan…)  

9) Knowledge game  

10) Surface tension with milk and food colouring. 

11) To write drama about compounds and elements. 

 

 

 

 

BİYOLOJİ 

1) Bakterilerin ekonomik ve biyolojik önemi ve insan sağlığı için önemi 

2) Günümüzde uygulanan kültür mantarı yetiştiriciliğinin araştırılması 

3) Kök hücrelerin nereden ve nasıl elde edildiğinin ve kullanım alanlarının araştırılması  

4) Dünyada hızla artan obezitenin nedenleri ve olası sonuçlarının araştırılması     

5) Atık ve geri dönüşüm malzemeleri kullanarak DNA MODELİ yapımı ve DNA yapısının incelenmesi  

6) Hamburger modeli yaparak organik bileşiklerin incelenmesi / 

7) Hayvan hücresinin yapısı ve özelliklerinin incelenmesi (Değişik renkli ve cam vb. maddelerden 

yapılmış boncuklardan yararlanınız.)  

8) Değişik hayvan hücrelerinin incelenmesi   
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9) Canlı örneklerinin mikrokapsüllenerek sergilenmesi   

10) Hücre zarı yapısının incelenmesi 

11) Vejeteryanların diyetlerinde karşılaştıkları protein ve vitamin ilişkisine ait problemler. 

12) Glikoz molekülünün yapımı  

13) Bir besin tablosu hazırlanması  

14) Değişik besinlerin (En az 30 değişik besin) PH değerlerinin ölçülmesi ve sınıflandırma yapılması ( 

DENEY ) 

15) Günlük hayatta kullanılan çeşitli ürünlerin çevre dostu olup olmaması yönünden araştırılması ( 

POSTER ) 

16) NANOTEKNOLOJİ ve GIDA sanayiinde sıklıkla kullanılan ENZİMLERİN LEGOLARLA anlatılması ( ÜÇ 

BOYUTLU MODEL YAPIMI )  

17) Enzimlerin günlük hayatımızdaki kullanım alanlarının araştırılması 

18) Lizozom faaliyetlerinin canlı metabolizmasına etkilerinin araştırılması. 

19) Vücut ısısının aşırı yükselmesi veya düşmesinin vücut faaliyetlerine etkisinin araştırılması 

20) Marketlerde satılan gıdalarda koruyucu renk ve kıvam artırıcı maddelerin tespiti, bu 

maddelerden en az birinin kullanım sıklığı ve insan sağlığına etkilerinin araştırılması 

21) Sağlık alanında büyük önemi olan biyolojik bir buluşun hikayesinin araştırılması (Penisilin gibi) 

22) Farmakolojik değeri olan bitkileri ve özelliklerinin araştırılıp sunulması 

23) Okul kantinlerinde sık tüketilen besin maddelerinin kalori-besin değeri vb. gibi ölçütler açısından 

analizi, dengeli beslenme ve obezitedeki rollerinin araştırılması 

24) Kimyasal gübrelerin ozmoz ve turgora etkilerinin araştırılması 

25) Pestisitlerin zirai mücadelede nasıl ve neden kullanıldığının araştırılması 

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

alabilirler. 

 

 

 

 

BIOLOGY 

1) Biological and economic importance of bacteria and their relationship with human health. 

(POSTER)  

2) MUSHROOMS and their growing.  (POSTER)  

3) Investigating and presenting the causes and possible consequences of rapidly increasing obesity 

in the world.  

4) Making DNA MODEL by using recycled materials.  

5) The model of animal cell  

6) The structure of the cell membrane. (MODEL) 

7) What special problems related to VITAMINS and PROTEINS may result from a  vegetarian 

diet?  (PRESENTATION) 

8) Using jelly beans and toothpicks, make a structural model of the glucose molecule  

9) (MODEL) 

10) Prepare a FOOD CHART, listing various foods and showing whether each food is high in 

CARBOHYDRATES, LIPIDS, or PROTEINS.   
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11) Measuring the pH of various solutions and then use data to classify substance as acid, base or 

neutral solutions.  (EXPERIMENT) 

12) NANOTECHNOLOGY and ENZYMES IN THE FOOD INDUSTRY (PRESENTATION) 

13) Investigation of the uses of enzymes in our daily lives. 

14) Investigation of the effects of lysosomal activities on live metabolism. 

15) Investigation of the effect of excessive body temperature rises or falls on body activities. 

16) Determination of color and thickeners in foods sold in the markets, investigation of the 

frequency of use of at least one of these substances and their effects on human health. 

17) Researching and presenting plants and their pharmacological values. 

18) Calories and nutritional values of foods consumed frequently in school canteens. Analysis of 

balanced nutrition and the role of obesity. 

19) Investigation of the effects of chemical fertilizers on osmosis and turgor. 

20) Investigate how and why pesticides are used in agriculture. 

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

 

 

 

 

SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 

1) Bireylerin sağlık kurum ve kuruluşlarından yararlanırken hasta haklarına sahip olduğu bilincinin, 

bu hakları kullanabilme becerilerinin önemi ve geliştirilmesi ile ilgili bir proje hazırlayınız.  

2) Ağız ve diş sağlığının önemini ile ilgili poster hazırlanması 

3) Tütün ürünlerinin vücuttaki yapı ve organlar üzerine etkileri ile ilgili poster hazırlanması 

4) SAĞLIK, HASTALIK ve ENGELLİLİK ile ilgili ANKET yaparak soruların değerlendirilmesi 

5) Çeşitli kaynaklardan ATATÜRK’ün sağlık ile ilgili özdeyişlerini araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı 

bir poster halinde sınıf ya da okul panosunda sergilenmesi 

6) AİDS vb. bulaşıcı hastalıkların özelliklerini incelemek ve bir stant oluşturulması 

7) Aile hekimliği uygulamasının amaçlarını ve aile hekiminin görevlerini internet, ilgili kurum ve 

kuruluşlar gibi çeşitli kaynaklardan araştırarak sınıfta sözlü bir sunum yapılması  

8) Ülkemizde yıllara göre beklenen yaşam sürelerini sütun grafik halinde gösterilmesi ve beklenen 

yaşam süresi ölçütünün ülkelerin sağlık ve gelişmişlik düzeyi ile ilişkisinin yorumlanması 

9) Büyüme ve gelişme dönemlerinin özelliklerinin açıklanması 

10) Yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili poster hazırlanması 

11) AMATEM’e başvuran uyuşturucu madde bağımlısı bir kişinin tedavisi için neler yapılmakta, nasıl 

bir yol izlenmektedir? 

12) Engellilerin sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukları tespit edip bunların azalması için çözüm 

önerileri geliştirmesi 

13) Akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturacak bir afiş hazırlanması 

14) Trafiğin çevreye verdiği zararları azaltmak için bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik bir 

afiş hazırlayınız ve afişi okul panosunda sergilenmesi 

15) Trafikte araç sürücülerinin emniyet kemeri kullanımını arttırmak ve bunun devamlılığını sağlamak 

için bir proje tasarlanması 
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ENGLISH 

1) Museums (as an album) a-clothes b-money c-ancient works  

2) Describe all kinds of climates in Turkey  

3) Advertisements (as an album)  

4) Turkish kitchen (as an album)  

5) Tourism in Turkey (as an album)  

6) Write a detailed article about a person (abilities, likes, dislikes, favorite subjects, job, school life, 

family life, physical appearance...etc)  

7) Interview someone who is living in a foreign country and record a video.  

8) Ataturk’s family, educational and military life.  

9) Sports (as an album)  

10) Prepare a fashion magazine  

11) Prepare a nature magazine  

12) Prepare a radio programme that will take two hours. Choose a topic an d plan the programme. 

Record the programme on a cassette or CD  

13) Prepare a questionnaire about school life and interview at least twenty people from school and 

write a detailed report about it.  

14) Customs  

15) Children games in Turkey  

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

17) Draw the traffic signs and write the rules say  

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

Record programme on a cassette or CD. 

19) Write a description of an animal you’re interestedin. Include a physical description and any 

unusual facts.  

20) 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.  

21) Describe a typical week in the life either someone you know or a famous person.  
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DEUTSCH 

1) sich vorstellen/ eine Powerpoint-Vorstellung vorbeireten 

2) Wohnung&Zimmer – seine/ ihre Wohnung oder sein/ihr Zimmer auf einem Poster beschreiben 

3) Hobbys(Tiere und Sports)/ ein Poster mit dem Hilfverb “mögen” vorbereiten 

 

 

 

FRANÇAIS 

1) Les pays-les nationalités : 

Vous allez inventer un pays. Vous allez présenter le pays. Quels sont ses voisins ? Quel est son 

capital ? Dessinez sa carte, son drapeau. İndiquez ses caractéristiques géographiques. 

2) La Francophonie 

Vous allez présenter les pays francophones. Choisissez trois pays de 3 différents continents et 

comparez-les.   

3) Les goûts-les préférences 

Vous allez préparer une vidéo ou une affiche sur vos goûts (sport, cinéma, théâtre, lecture, etc.) 

Vous présentez une activité que vous pratiquez. Dites depuis quand vous le faites, pourquoi 

vous l’avez choisi. 

4) La ville 

Vous allez préparer une affiche ou une vidéo où vous présentez votre ville. Quelles sont ses 

spécialités, les lieux à visiter ? 

5) Les fêtes 

Vous allez présenter les fêtes de vos pays. Comment on s’habille ? Qu’est-ce qu’on fait ? Quels 

sont vos sentiments concernant ces fêtes ? 

 

 

 

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 


